PM för fikafixare i Böljan F07s kiosk

Förberedelser
● Var gärna på plats 1 timma innan matchstart
● All utrustning finns i vårt förråd i plastlådor under läktaren. Tränarna har nyckel.
● För att brygga kaffe, koka tevatten och blanda saft har vi tillgång till Böljans klubblokal,
byggnaden längst bort mot vägen. Tränarna har nyckel hit.
● Det finns 2 pumptermosar. Börja med att brygga kaffe i köket och fyll båda termosarna.
Koka vatten i vattenkokaren och blanda en tillbringare med saft. (Undvik att brygga
kaffe och koka vatten samtidigt. Säkringarna klarar inte det, men återställs lätt om det
händer.)
● Mängden kaffe varierar men ca 3 pumptermosar brukar räcka.
● Montera upp försäljningsbordet som står i vårt förråd under läktaren. Vaxduk finns att
lägga på.
● Tillbehör som muggar, assietter, servetter mm finns i plastlådorna i förrådet. Skulle
något ta slut titta i förrådet för eventuell påfyllning (plastpåsar hänger på väggen). Om
det är slut även i plastpåsarna skriv upp på listan som ligger i en av plastlådorna så köper
vi in mer till nästa match.
● En handkassa på 200 kr ligger i en av plastlådorna.
Försäljningen
● Vi har en standardprislista som ligger i plastlådan. Om du har något till försäljning som
inte står med på listan finns penna att skriva till med. Lägg prislistan väl synlig på
försäljningsbordet. Tejp för att fästa listorna ligger också i plastlådan.
● Kunderna kan betala med kontanter och swish, nummer och QR-kod till swish finns på
prislistan. Tänk på att fästa väl synligt på försäljningsbordet.
Efter avslutad försäljning
● När försäljningen är avslutad, räkna kassan, lägg tillbaka 200 kr i blandade valörer i och
lämna resterande pengar i en plastpåse till Jennie. Är du osäker kan du lämna hela
handkassan till Jennie så fixar hon det.
● Rengör termosar, tillbringare och vaxduk. Packa ner allt i plastlådorna och ställ tillbaka i
förrådet.
● Kom ihåg att kolla av att det ser snyggt ut i köket och att dörren till klubblokalen är låst.

Har du frågor eller förslag kontakta:
Maria (Lovisas mamma) 070-558 24 58
Anna ( Ellas mamma) 070-667 42 52
Linda ( Felicias mamma) 072-521 26 23
Jennie 070-723 71 67

