
REGLER FÖR KIOSKEN 

1. Tänk på att det är ert lag som har ansvar för kioskerna denna veckan. Detta innebär att 

det är ni som ser till att avlösning kommer, och gör de inte det får ni ringa er 

kioskansvarige. Se till att ni har dennes telefonnummer tillgängligt när ni är i kiosken. 

Kommer det mot förmodan ingen, blir det ert ansvar att stänga kiosken på ett riktigt 

sätt (se dokument ”öppning och stängning av kiosken”). Det är viktigt att ni stänger 

och låser luckan och tar in allting samt låser dörren och att ni lägger pengarna på 

avsedd plats. DETTA ÄR ERT ANSVAR! Glöm inte heller att ställa undan enligt 

”stängningslistan”, diska och stänga av spis & kaffebryggaren. 

 

2.   Om det är andra personer som stänger kiosken än de som öppnade den, måste ni 

förmedla/visa hur man låser luckan och var kassalådan ska vara.  

Alternativt får kioskansvarig för ert lag, samla alla personer som skall bemanna 

kiosken vid ett tillfälle och visa dem detta. 

 

3. Kioskansvariga ringer ni endast om det uppstår problem med lokaler eller om 

någon/några varor tar slut eller dylikt.  

Kioskansvariga: Fia Mobil 0703-266767 Helen 0722-471608 

Ni får under inga omständigheter inhandla varor till kiosken på eget bevåg.  

Skulle det vara problem ringer ni till Fia eller Helen (tfn.nr se ovan).  

 

4. Kiosken skall vara bemannad samtliga matcher plus när Boll & Lek har sin träning på 

lördagar.  

Endast ett barn åt gången får, tillsammans med vuxen, befinna sig i kiosken. Som barn 

räknas alla under 15 år. Spelare som är 15 år får bemanna kiosken två och två, utan 

vuxen, i de fall deras föräldrar anser dem mogna nog samt om de klarar 

pengaräkningen. Däremot får det inte ligga på deras ansvar att stänga kiosken, det 

måste skötas av en vuxen.  

Samtliga Herr A-lagsmatcher bemannas av Fia & Helen 

 

5. När ni bemannar kiosken är det inte gratis att äta eller dricka något, undantaget en 

kopp kaffe/person som bemannar kiosken. Det är heller inte tillåtet att ge bort något 

till kunder man känner eller sälja något billigare än vad prislistan anger. Ha för vana 

att alltid betala direkt om ni tar något själva. Kreditlappar får heller inte förekomma. 

Vi har kontant betalning och swish. 

 

6. Seniordomare (domare som dömer seniormatcher) har lov att uttaga varor från 

kiosken. Tillåtna varor är; en kopp kaffe, en dricka och en kaka eller korv med bröd. 

Dessa varor skall föras in på därför avsedd lista. Detta är viktigt då vi senare får ut 

ersättning för detta av föreningen. 

 

7. Börja stänga kiosken när sista matchen är slut, då en tränare från laget måste larma 

efter er. 

 

 

För allas trivsel… 

 
Med vänlig hälsning 

Fia & Helen 



ÖPPNING & STÄNGNING AV KIOSK 1 

 

Öppning: 
 

• Hämta nycklarna hos kioskansvarig i ert lag 

• Lås upp alla lådor (växelkassan är 500kr)  

• Lås upp drickakylen, nyckeln sitter tillsammans med glassboxnyckeln 

• Ladda kaffebryggarna 

• Se till att det finns vatten i vattenkokaren 

• Slå på alla timers som ni behöver, glöm inte spisens timer och kom ihåg att ha koll på 

samtliga timers så de inte slår av. (spisen, kaffebryggaren vid spisen och 

vattenkokaren) 

• Se till att det finns korv & korvbröd framme, annars ta fram ur frysen 

• Sätt på korvgrytan (ca 10cm vatten, lock på, när vattnet kokat upp sätt plattan mellan 

1- 2:an. Lägg i korven efter att vattnet sluta koka.) Locket får inte ligga på helt, då 

spricker korven. 

• Ta fram allt godis och ta av alla lock  

• Ta fram kakorna och mjölken ur kylen 

• Slå upp kaffet på termoskanna 

• Ta ut flaggorna och papperskorgarna (se till att det är påse i) och glassgubben, lås 

upp toaletterna 

• Öppna upp luckan. 

• Börja sälj! 

 

 

 

Stängning: 
 

• Stäng luckan 

• Diska och torka korvgryta och tång 

• Skölj ur termos, bryggkanna och filterhållare 

• Sätt på alla godislock och ställ ner godiset i lådorna 

• Ställ in kakor, mjölk och korvbröd i kylen 

• Torka av bänkarna 

• Om det behövs, ta fram en ny korvbrödspåse ur frysen till nästa dag, fyll på med 

dricka i kylen om det behövs (finns i förrådet) 

• Ta in flaggor och papperskorgar och glassgubben, lås toaletterna. 

• Räkna växelkassan, lämna kvar 500kr i växel i användbara valörer. 

Lägg intjänade pengar i en godispåse, skriv datum, lag och summa utanpå och lägg 

på avsedd plats. Fyll i ”tidsredovisningen”. Lås in skrinet på avsedd plats. (viktigt att 

göra detta efter att luckan är stängd) Låt påsen med pengar ligga där kassaskrinet är. 

• Lås alla lådor utom knivlådan  

• Lås drickakylen och glassboxen 

• Töm papperskorgarna om de är fulla och sätt i nya säckar. 

• Torka av golvet om det är mycket smutsigt annars sopa av.  

• Ta med sopor ut och släng.  

• Lås dörren & säg till tränarna att ni är klara så de kan larma klubban 

 

TACK FÖR IDAG!



ÖPPNING & STÄNGNING AV KIOSK 2 

 

Öppning: 
 

• Hämta nycklarna hos kioskansvarig i ert lag 

• Fyll vattendunkarna med vatten och lasta dem på kärran. Kärran hämtas i städet.  

• Starta vattenkokaren, häll i det varma vattnet i och över värmeslingorna till kantinen. 

Måste påbörjas först, kantinen tar lång tid att bli varm. Se förklaring bredvid 

korvlådan. 

• När vattnet är varmt lägg i korven. Börja med 5-6 st. 

• Växelkassan skall vara 500kr.  

• Ladda kaffebryggaren 

• Se till att det finns vatten i vattenkokaren 

• Se till att det finns korv & korvbröd framme, annars hämta ur frysen i klubban. 

• Ta fram allt godis och ta av alla lock  

• Ta fram kakorna och mjölken ur kylen 

• Slå upp kaffet på termoskanna 

• Ta ut flaggorna och papperskorgarna (se till att det är påse i) och glassgubben 

• Öppna upp luckorna både ute (gallrena) och inne. 

• Börja sälj! 

 

 

 

 

Stängning: 
 

• Stäng av korvkantinen ca 15 min före sista match är avslutad. 

• Stäng luckan 

• Töm ur vattnet (instruktioner skall ni ha fått från er kioskansvarig) ur ”korvgrytan” 

och häll ut i skogen eller i städet 

• Skölj ur termos, bryggkanna och filterhållare 

• Sätt på alla godislock och ställ in choklad, kexchoklad i kylen 

• Ställ in kakor, mjölk och korvbröd i kylen 

• Torka av bänkarna 

• Om det behövs, fyll på med korvbröd och korv ur frysen i klubban till nästa dag, fyll 

på med dricka i kylen (finns i förrådet) 

• Ta in flaggor och papperskorgar och glassgubben 

• Räkna växelkassan, skall vara 500kr i användbara valörer. 

Lägg intjänade pengar i en godispåse, skriv datum, lag och summa utanpå och lägg 

på avsedd plats. Fyll i ”tidsredovisningen” och ”svinnlistan” på korv och kaffe.  

• Töm papperskorgarna om de är fulla och sätt i nya säckar. 

• Sopa av golvet.  

• Lasta vattendunkarna på kärran. Ställ in kärran i städet, se till att det blir låst. 

• Ta med sopor och släng i containern uppe på parkeringen. 

• Lås dörren.  

 

TACK FÖR IDAG! 


