Rutiner för Caféförsäljning
INFÖR CAFÉFÖRSÄLJNING
● Minst en förälder och två åkare säljer kaffe, te, saft, bullar, kakor, mackor eller frukt.
Försäljningen sker torsdagar mellan 16,30-18,00 under skridskoskolans termin.

●

Kaffe, te, mjölk, saft, muggar, skedar, servetter och dylikt sponsrar klubben med. Dock är det
viktigt att de som ska sälja kontrollerar i god tid att allt finns. Skulle något saknas köper man in
det och lämnar kvittot till vår kassör.

CAFÉFÖRSÄLJNING
● Ta med fika (förslagsvis kakor, bullar, mackor och/eller frukt) 2-3 sorter per person.
● Se till så det finns mjölk alternativt köp med mjölk (använd EJ de små tetrapacken från
klubbrummet)
● Kom i god tid, ca 1 timme innan, allt ska vara framplockat och iordning när försäljningen börjar
vid 16,30.
● Gör i ordning kaffe i pumptermosar och koka tevatten.
● Bord finns i förrådet vid omkl.rum 4 och vaxduk ligger ovanpå kylskåpet.
● Duka cafébordet trevligt med prisskylt, servetter, assietter, plastmuggar, kaffe/te/saft, skedar,
socker mm (finns i underskåpet). Serveringsfat och brickor finns i skåpen och vid diskstället.
● Växelkassa (300:-) finns på kansliet. Använder ni swish (rekommenderas) så för ni sedan över
beloppet ni fått in på klubbens bankgiro: 355-4870

EFTER CAFÉFÖRSÄLJNING ANSVARAR MAN FÖR:
● Plocka undan allt och se till så det är städat och snyggt vid försäljningsstället och uppe i
klubbrummet. Torka av diskbänk, bord etc.
● Kolla igenom kylskåpet och släng om något är gammalt.
● Töm papperskorgen, alla sopor slängs i den gröna containern på utsidan av ishallen (vid
hockeycafét)
● Moppa golvet i klubbrummet.
● Räkna pengarna och lämna 300:- i växelkassan, resten i ett kuvert märkt med försäljningsdagens
datum samt kontantsumma+swishsumma.
OBS!! Sätt in swishade pengar på klubbens bankgiro 355-4870
● Skriv upp dagens försäljning bredvid ert pass på listan i klubbrummet.

TID ÖVER?

HANDLARLISTA UNDERSKÅP

Skulle du ha lite tid över så tar klubben tacksamt
emot extra hjälp så det ser snyggt ut i skåpen och
på allmänna utrymmen.

Glöm ej att skriva upp allt som behöver handlas på
listan. Ex mjölk, socker, tepåsar, servetter, assietter,
skedar.

TACK FÖR ATT DU ÄR MED OCH BIDRAR OCH STÄLLER UPP!

Sälj för glatta livet – alla pengarna går tillbaka till barnen!

