
Instruktioner och policy gällande kiosken 
fastställt av styrelsen 160905 
 
Kiosk 1, lilla kiosken vid entrén 
Kiosk 2, korvkiosken 
Kiosk 3, cafeterian 
Vid A-lagsmatcher ska K1 och K3 bemannas med minst 2 personer/ 
kiosk. K2 bemannas med 1+1 person. Bemannas endast vid A-lagets 
matcher. 
Marina gör schema för U-lagen där respektive lagansvarig utser 
personal. Gäller A-lagsmatcher. 
På A-lagets matcher ska kioskens personal finnas på plats minst 90 
min (1,5 tim) innan matchstart. 
Vid frågor angående schemat ring Marina Öhneskog,   
 070 – 363 18 86.  
Samtliga ungdomslag bemannar K1 efter egen bedömning vid sina 
”egna” matcher. K3 får användas och bemannas om behov finnes till 
detta. 
 Nycklarna finns i ett skåp med kodlås. Koden får ni av Marina när 
hon påminner om tjänstgöring, gäller A-lagsmatcher. Vid egna 
matcher får ni ringa Marina, Sören eller Christer för att få koden. 
Koden kommer att bytas med jämna mellanrum. Nyckeln till K1 finns 
i yttre skåpet vid K1 och till K3 inne i K1och med samma kod som 
yttre skåpet. Efter avslutat pass lägg tillbaka nycklarna i skåpet samt 
ställ koden på 0000. 
 Växelkassor finns redan inlagda i resp. kiosk till matcherna som ska 
spelas.  Efter avslutat kioskpass ska intäkterna redovisas på papper 
som ligger i respektive kiosk, växelkassan läggas tillbaka i 
kassaskrinet, och de överstigande pengarna lämnas i kuvertet/påsen 
i kiosk 1. Redovisningspappret Ni fyllt i läggs i kuvertet/påsen 
tillsammans med de överstigande pengarna.  DOMARKVITTOT ska 
läggas i samma påse som pengarna och redovisningspappret. 
Domarkvittohanteringen gäller även A-lags, J 18 E samt J 20 matcher.. 
Pengarna och växelkassorna kommer att hämtas upp varje dag. 
 
Lägg i korv efter eget omdöme så att det inte måste skänkas- eller 
kastas bort efter matchens avslut.  
 
Sören Bojar och Christer Löwenhamn sköter alla inköp vilket gör 

att när match ska spelas så finns allt på plats när man kommer.  
Om något saknas eller om Ni undrar något, ring Sören 
070 - 241 08 76 eller Christer 070 - 522 95 97. som 
också har koden till nyckelskåpet. 
 


