KAMPANSVARLIG
Oppmøte 2 1/2 time før kampstart

-

-

Fordel vekslepengene som ligger i hver sine pose i safen som står inne på bakrommet.
(1000 kr skal i pengeskrin som skal være til billettsalget) . Pengeskrin står i skap 1 (4000,skal fordeles i de 4 pengeskrinene).

Legg frem arbeidsinstruksene for kjøkken og foajekiosken. Alle ligger i skap to.
Fordel arbeidsoppgavene hvis det ikke allerede er gjort fra teamlederne.
En kampansvarlig
6 jenter i kiosken (ikke dugnadsforeldre)
2 stk i foajekiosken
1 på kjøkken
4 i døra (NB! DISSE KAN BLI OMDIRIGERT TIL VAKTER HVIS DUGNADSANSVARLIG SER AT DET
ER NØDVENDIG! VIKTIG Å INFORMERE FORELDRENE OM DETTE!)
Oppmøte for de i døra er 2 timer før kamp. De henvender seg til Jonny Boyle for instrukser.

Under kampen
-

Etter avsluttet billettsalg telles beløpet og skrives ned på eget ark (ligger i perm i skap 1).
(PR NÅ HAR JONNY BOYLE DETTE ANSVARET OG DET LIGGER DERFOR IKKE P.T UNDER
KAMPANSVARLIGS ANSVAR)

Etter kampen
-

Få pengeskrinene og betalingsterminalene fra kioskene.

-

Få en person i lag med deg og:
Tell beløpet og skriv det inn på eget ark (ligger i perm i skap 1)
Stem av alle betalingsterminalene (meny 6) og skriv det inn på samme ark som kontantbeløpet
Begge to skriver under og pengene legges i safen

-

HUSK Å TA UT 4000,- og legg det som veksel i safen.
Se over at dugnadspersonalet har gjort alle sine oppgaver før de drar hjem (OBS! utenfor EVO).
Sett betalingsterminalene på lading.

-

Betaling til dommerne: (gjelder søndag)
Dommerne kommer med sine regninger etter kampen. Se over at dommernummer, navn
og fødselsdato stemmer. Regningen legges i lag med resten av oppgjøret.

-

Etter kampen må betalingsterminalene, pengeskrinene osv. settes tilbake i skapene på
bakrommet.

-

Se over at dugnadspersonalet har gjort alle sine oppgaver før de drar hjem.

-

Legg alle kontanter i safen eller lever det til økonomiansvarlig (Aina Mathisen) eller
dugnadsansvarlig (Elin Reithe.)

-

Kjøkkengulvet vaskes etter søndagskampen.

TAKK FOR DEN FANTASTISKE JOBBEN DERE HAR GJORT HELGEN!

