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Sørreisa IL fotball 

Instruks for kioskdrift (til prøve) 

Dette dokumentet beskriver ansvar og oppgaver knyttet til kioskdrift i klubben. 

Dokumentet er å anse som en instruks 

 

Komiteleder: Foreldrekontakt på laget som har vakt 

Mentor: Leder kiosk komite – Gro Elise Lamark  

Involverte lag: Alle 

 

Generelt 

Hensikten med kiosk/kafe er å skape inntekter til klubben, samt tilby ett koselig og innbydende lokale 

der medlemmer, foreldre og gjester kan få seg en matbit, en kopp kaffe og møte andre likesinnede. 

Prosedyre for kiosk på klubbhuset 

 Kioskansvarlig rulleres på lagene i henhold til oppsatt liste 

 Nøkkel hentes på Prix. 

 Det skal selges kaffe(pappkopper 2dl), vafler og kioskvarer ihht prisliste 

 Sjekk varebeholdningen. Hvis det er lite/fritt av noe så lag ei handleliste på sms til 

kioskansvarlig denne måned for noen varer så hentes det ut på Prix av neste vakt. 

 Oppvaskmaskinen SKAL benyttes til alle kjøkkenredskaper som ikke er engangs. 

 Vaskemaskinen fylles med skitne tuer som ligger i skyllekaret. Skal settes på hver 

torsdag når vi åpner kafeen, tuer henges opp før vakten er over. 

 Etter endt kiosk skal kassen gjøres opp.  

 Det føres på skjema som ligger i permen.  

 Kassen skal ha 1000,- i mynt/vekslepenger. 

 Overskudd skal settes i nattsafen (legges i egen pose som også ligger i permen)  

 Bilagene skal settes inn i permen 

 Nøkkel legges på Prix. 

 Klubbhuset inkludert kjøkken, kontor, dommergarderobe og do skal vaskes.  

 Sjekk at det er tilgjengelig papir og såpe på toalettet 

 Garderobene skal laget som benytter vaske. 

 Søppel kastes i blå container på baksiden 

 Bord og stoler i kafeområdet til enhver tid skal være ryddig og ren 

 Søpla ute skal også tømmes.  
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Kioskkomiteen kan kontaktes ved spørsmål 

 

Kioskkomiteen 2015 

Mnd Navn Mobil 

Mai Gro Elise Lamark 46445531 

Juni Merete Bardo Myre 48007581 

August Petra Emmel 46805166 

September Sigrid Åsali Jenssen 91706949 

Oktober Gro Elise Lamark 46445531 
 


