Kioskinstruktion Djupsundshallen
Hammarö Basket har två förråd i Djupsundshallen: ett materialförråd och ett kioskförråd.
Kioskförrådet ligger till höger om hallingången om man står i entrén. Bakom dörren finns ett
ytterligare rum med vårt klistermärke på dörren.
Nycklar till förråden har coacherna (orange nyckel). Här finns den utrustning som tillhör
kiosken, inkl bord, samt ett kylskåp och frys. Även tillbehör såsom muggar, servetter senap
och ketchup finns i kioskförrådet.
Vissa varor såsom godis och ej kyld dricka står i materialförrådet borta till höger INNE i
hallen. Samma orangea nyckel gäller där. Inne i materialförrådet finns ett skåp med ett
hänglås. Inne i skåpet finns nycklarna till kyl/frys i kioskförrådet.
Då laget har kiosk se till att ni är på plats en timme innan första match och att kiosken kan
vara öppen med fullt sortiment en halvtimme innan första match. Stänger gör ni en kvart
efter sista match.
Kioskprislista och vad som skall finnas till försäljning finns i förrådet. Växelkassa på 500 kr
finns i materialförrådet.
Det finns grytor till korv men det är upp till resp lag att köpa med korv om man vill sälja det
eftersom korv inte finns i frysen längre (för mycket spill). Det är bra för helgmatcher.
Öppnande av kiosk:
Flytta varor som skall säljas från förrådet till kiosken. Kyld läsk och kylvaror finns i kylskåpet.
Ta fram kassan, sätt upp prislistan och ställ ut Swish-skyltar. Soppåse finns inne i hallen.
Koka kaffe (termos finns i kioskförrådet). Värm korven (med vatten på låg värme – annars
spricker den!)
Vid stängning. Gör en kassarapport och fyll i den. Räkna bort så det alltid finns 500 kr i
växelkassa i förrådet. Räkna ut lagets vinstdel och behåll den. Lägg klubbens pengar
(kostnadstäckning) i ett kuvert i kassaskrinet tillsammans med kassarapporten.
Diska allting noggrant, sätt tillbaka allt i kioskförrådet och se till coach låser Kioskförrådet!

