Kiosk & Städ 2020
I år får vi alla hjälpa till med kiosken.
Serierna ser ut som dom gör och vi vet inte när kiosken skall bemannas, matcher kan dras in
och flyttas. Det kan till att spelas träningsmatcher osv.
Så ser det ut för alla just nu. Därför har styrelsen bestämt att alla matcher som spelas på
Byvallen skall bemannas av det laget som spelar, en förälder, syskon eller liknande kan stå i
kiosken.
Ledaren/tränaren för laget som spelar matchen har koll på vart nyckeln finns. Ni står i
kiosken och säljer fika. Det kommer att vara en något mindre meny och all betalning sker via
swish. Självklart sker städning av kiosken precis som vanligt.
Vi kioskansvariga kommer göra inköp precis som vanligt och se till att det finns varor i
kiosken. Frågor eller funderingar på detta kontakta oss info hittar ni nedan!
//Jessica, Cecilia, Ann och Helena.
Anteckningar
Kiosken bemannas enbart på matchdagar.
Se hemsidan:
http://idrottonline.se/HemsjoIF-Fotboll/Kalender och
https://svenskfotboll.se/t/Fogis.aspx?scr=venue&faid=6803&coming=1
för vilka dagar i ER vecka det är match.
Meddela om matcher flyttas eller blir inställda!
Aktuellt matchprogram finns på hemsidan http://idrottonline.se/HemsjoIF-Fotboll. Se vilka
dagar det är match på hemsidan när ni har kioskvecka.
Poolspel för det minsta ska meddelas i god tid till kiosken.
Instruktioner
Var på plats i kiosken senast 40 minuter match.
Var kvar en stund efter matcherna.
Alla som står i Kiosken tar med tex mjukkaka/bulle att sälja (blir det över att ta med hem, låt
inget vara kvar i kiosken vid stängning)
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Alltid minst en vuxen i kiosken.
Hör av er till lagledaren alt lagets administratör innan lagets första kioskdag för överlämning
av kassan. Sedan får laget sköta överlämningen mellan sig under passen. Kassan hämtas av
kioskansvarig efter sista passet. Glöm inte att fylla i kassaredovisningen! Se schema för
vilken kioskansvarig som är för er vecka!
Lämna aldrig kassan i kiosken över natten. Är ni sist kvar på Byvallen se till att alla
ytterdörrar på byvallen samt att kioskens fönster och dörrar är låsta.
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