
Hej allihop! 

Vecka 22 har F2010 ansvar för kiosken!  

Tjejerna brukar tycka det är roligt att få stå i kiosken. 
 

Nytt för i år är att det finns två kiosker, Fältkiosken (svart kiosk nere vid konstgräset och de planer där 

tjejerna brukar spela) och A-plans kiosken (gul kiosk).  
  

Kiosken är numera kontantfri, iPad med kassasystem och kortläsare ligger i kioskförrådet.  
Informationspärm finns i varje kiosk: information om kassasystem och kortläsare samt rutiner.  

Kioskförrådet ligger i anslutning till kioskerna.   

 
Nycklar till kioskerna hämtas ut i kansliet innan vårt första pass. 

Nycklarna överlämnas från varje pass till nästa.  
Ansvarig förälder som stänger är den som tar ansvaret för att nyckeln vandrar vidare till nästa.  

Den som stänger sista passet lägger nyckeln i brevlådan på framsidan. 
  

Nedan finner ni passen som vi skall bemanna med ansvariga föräldrar 

Om dagen inte passar byt med någon på annat pass. Passen bemannas med barn och tillhörande 
förälder. Det vill säga lika många föräldrar som barn, förutom i de fall då ett tränarbarn väljer 

att jobba i kiosken.   
 

Tänk på att komma ca 10-15 min innan ert pass så det blir en bra överlämning och möjlighet att ställa 

frågor till förra gänget. Titta gärna på hur betalsystemen fungerar så allt är klart när ni tar över.   

 

Onsdag 1/6 Fält-kiosken 
Korv 

A-plans kiosken 
Ej korv 

Kl 18-21 Ansvar/hämta nyckel på kansliet: 
Svea Jönsson 

Ansvar/hämta nyckel på kansliet: 
Felicia Mårtensson 

 Nelly Bystedt Maja Håkansson 

 

Fredag 3/6 Fält-kiosken 
Korv 

Fredag 3/6 A-plans kiosken 
Korv 
Inträde A-lagsmatch 

Kl 16-19.15 Ansvar 
Lovisa Skattberg 

Kl 18-21 Ansvar 
Elsa Asp 

 Kl. 17-19.15: Leia 
Torsson extra pass om 
ingen annan kan.  

 Alice Carlsson 

   Saga Hollsten 

 

Lördag 4/6 Fält-kiosken 
Korv 

Kl 9.15-12.15 Ansvar 
Lisa Ek 

 Louna Alzoubi 

Kl 12.15-15.15 Ansvar 
 Allie Thornberg 

 Tuva Kjölvmark 

 Melina som extra tjej 

 



Söndag 5/6 Fält-kiosken 
Korv 

Söndag 5/6 A-plans kiosken 
Korv  

Kl 9.15-15.15  Ansvar 
Leia Torsson stannar 
längre vid behov 

Kl 12-15 Ansvar 
Hilma Falerud 

Kl. 10.15-16.15 Stina Rydberg  Saknas kollega, samverkan 
mellan kioskerna om ingen 
ansluter sig extra.  

Kl 16.15-19.15 Ansvar – nyckel i 
brevlådan på framsidan:  
Agnes Santesson 

Kl 16-19 Ansvar – nyckel i brevlådan 
på framsidan:  
Miranda Jönsson 

 Alice Delling  Liv Wickström 

 

 


