
 

När Vad ska göras ansvarig 

tränare förälder övrigt 

I början på säsongen Kontrollera speldatum och hallbokningar x  Styrelse 

minst 2 v innan kalla spelare till match x   

minst 2 v innan kalla föräldrar för att hjälpa till med  
● bakning till kiosken  
● bygga sarg  
● Bemanna sekretariat  
● bemanna kiosken 

x x  

minst 2 v innan kontrollera att domare är tillsatt, kontrolleras med 
Ronny Pradon (rpn@foss.dk) 

x  x 

under veckan innan skriva ut följande. 
● lagnamn 2 ex av varje att tejpa på omkl 

rum 
● spelschema, minst 3 ex om möjligt även i 

A3 format. 
● protokoll, finns på förbundets hemsida,  

x   

under veckan innan  Kontrollera kiosklådan på innehåll. kompletterar 
vid behov. Kiosklådan ska innehålla. 
servetter 

● The 
● socker 
● teskedar 
● kaffemuggar 
● tejp 
● sopsäckar 
● kaffe 

 x  

under veckan innan Handla/hämta varor för försäljning. Utlägg fås 
under arrangemangsdag ur växelkassa eller swish. 

● komplettering till kiosklådan 
● dricka 
● ingredienser till toast 
● frukt 
● korv med tillbehör, gärna kryddor till 

kokningen 
● mjölk till kaffe/te, gärna laktosfri  

 x  

under veckan innan Kontrollera och ta fram matchställ x   

under veckan innan kontrollera att tejp till målområden finns. ev. 
utlägg fås från Ronny 

x x  

dagar innan förbereda toast, vid behov  x  

dagar innan Hämta växelkassan vid behov. finns hos Ingemar, 
gäller flickor. 
 

x x  



D-dag Bygga sarg  och tejpa upp målområden efter vilket 
typ av arrangemang. Ritning och tejp finns i 
förrådet 

 x  

D-dag kontrollera att alla rum och omklädningsrum är 
öppna som behövs. glöm inte domarrum. nyckel 
fås av receptionen. 

x x  

D-dag Ta fram sekretariat. Litet bord, två stolar samt 
matchklocka. instruktion till klocka finns i förrådet 
Bord finns i förråden närmast ingång till HSC 

 x  

D-dag Ta fram två långbord till kiosk. 
Ta fram kokplatta från förrådet vid behov för korv. 
ta fram kaffekokare från förrådet. 
ta med hemifrån:  

●  vattenkokare  
● förlängningssladd, grensladd  
● toastjärn vid behov. 
● gryta till korv, vid behov, samt tång 

Sätt fram varor samt hembakat 
Ta fram prislista samt swishlappar.  

 x  

D-dag Bemanna kiosken, koka kaffe, göra toast, koka 
korv, osv. 

 x  

D-dag - Slut Riva sarg och plocka bort tejp från golvet, samt 
sekretariatet 

 x  

D-dag Sekretariatet skall kontrollera att protokoll är ifyllt 
av deltagande lag samt signera protokollet 

 x  

D-dag slut Plocka undan kiosken samt slänga sopor i sopskjul 
på baksidan, nyckel fås av receptionen 

x x  

D-dag slut  räkna igenom växelkassa, och betala ut utlägg 
kontant eller swish, skriv in i “bankboken” 

x x  

D-dag slut skicka in protokoll till förbundet x   

D-dag slut Betala in swish överskott till klubbens konto, ange 
lagkassa flicklagen. vid behov sätt in kontanter på 
samma konto 

x x  

D-dag slut. Återlämna växelkassa till ingemar x x  

D-dag slut sammanfatta gärna sammandraget, vad gick bra, 
vad gick mindre bra, vad kan göras annorlunda på 
nästa sammandrag 

x x  

 


