Korv- och soppansvariga tisdagar 2016-2017
Om man inte kan sin vecka får man själv se till att ordna ersättare eller byta vecka med någon annan
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Ansvarig
Fam Söderqvist
Fam Sjöblom
Fam Nordgren
Fam Nordahl-Hagelberg & Fam Gahnshag
Fam Jones & Fam Alvolin
Fam Berglund
Mattias Westin (höstlov)
Fam Boel Nyberg
Fam Danielsson
Kalle Östgren
Fam Mattsson
Fam Bader
Marcus Ramström & Viktor Flingmark
Fam Widelund
Jul-uppehåll
Elina och Anna von Krusenstierna
Fam Granqvist
Fam Adolfsson
Fam Halvarsson
Fam Gustavsson
Fam Oskvold
Isak Jakobsson & Peter Kolmskog
Vakant – om vi missat dig får du gärna ta denna vecka (sportlov)
Fam Lindgren
Fam Öhgren
Prel. ungdomsupptakt 2017 Fam Ringi
Fam Johnsson
Fam Atterbrand
Fam Lundberg
Vakant – om vi missat dig får du gärna ta denna vecka (påsklov)
Fam Granath
Fam Wallin
Fam Birklin
Fam Anna-Karin Olsson
Fam Kaipe
Fam Dahlin
Fam Arkåsen
Vakant

*Dessa veckor har vi inplanerade ungdomsgrupper och passar då på att erbjuda både korv + ev. soppa. Vid
dessa tisdagar har det som max varit uppemot 80 personer och då är det bra om man kan erbjuda korv så
slipper man koka soppa till alla. Med fördel så kan man då kombinera båda delarna med soppa till de äldre.

Fikainstruktioner Kårekväll tisdagar hösten 2016 - våren 2017
Här kommer några instruktioner till dig som är ”Fikaansvarig” under perioden v 38. – v.24 2017.
Nytt för våren 2016 var att vi till viss del bytte ut soppkvällarna under några tisdagar och istället
serverade kokt korv med bröd, mackor, dryck, allt för att kunna möta upp det stora trycket av
besökare under de tisdagar då vi arrangerat ungdomsträningar vid Kårestugan.
Tisdag kväll ansvarar ni för att servera fikat i Kårestugan. Det bör finnas klart till ca 18.45.
Fikat bestå av nedanstående, men det är fritt fram att hitta på nya saker till fikabordet.
• Mjukt bröd och knäckebröd, smör, pålägg, grönsaker.
• Kaffe, te, och saft.
• Korv (kokt) med bröd. Vecka 38-42 samt v.12-24.
• Soppa
Prislista finns uppsatt vid serveringsbordet.
Vuxna betalar 20 kr och barn 16 år och yngre 10 kr.
För det får man 1 korv med bröd + smörgås + dryck, alternativt soppa med smörgås. Vid extra korv
kostar det + 5 kr/korv.
Betalning sker till en fikakassa. Det finns en burk med växel i stugan. Om någon saknar kontanter så
upprättas en skuldlista som får ligga i fikakassan.
Du som är ansvarig, handlar enligt föreslaget fikautbud ovan (senap, ketchup, kaffe behöver inte
handlas till varje vecka) och sparar kvittot. Kokkorv kan med fördel köpas i storpack på de flesta
större matbutiker.
Kolla gärna med föregående fikaansvarig alt. kansliet vad som redan finns i klubbstugan och handla
sedan det som behövs. Blir det varor över så kan det med fördel frysas in, meddela gärna kommande
veckas fikaansvarig.
Ur fikakassan tar du så mycket som ditt utlägg har varit. Skriv ditt namn och datum på kvittot och att
det är till Kårekväll och lägg kvittot i närheten av fikakassan. Fikakassan brukar normalt ha lite växel
med mynt.
OBS! Några medlemmar i Kåre är laktosintoleranta och någon är glutenintolerant. I Kårestugan finns
2 stora kastruller att låna vid behov. Vi räknar med att det kan vara uppemot 50-60 personer som vill
fika efter träningen under perioder då det är ungdomsträningar men det kan variera. Fråga gärna den
som var ansvarig veckan innan. Under vintern så går besökarantalet ned.
Om du inte har möjlighet att vara ansvarig den vecka du är uppsatt på byter du med någon.
Tillsammans så bidrar vi till Kåres sociala gemenskap! Väl mött!

