
                  YIS-CAFE  - RUTINER 
 
Fördelning tider i kiosken 
Kiosktider fördelas till de lag som har matcher på A, C eller konstgräsplan  
Enda undantaget är under damlagsmatcherna, där de lag som ansvarar för boll-flickor också 
sköter kiosken.  
Vi lagt in lag när vi vet att det är matcher. Det finns möjlighet att öppna kiosken andra tider 
också och vill lagen det, när det inte är matcher,  så gör man det och redovisar på samma 
sätt som för de ordinarie passen.   
 
Fördelning av vinsten från kiosken 
Vinsten från kiosken fördelas ut efter vår/höst-säsongen till lagen i föreningen som  haft 
pass. Eftersom det kan skilja sig kraftigt hur mycket aktivitet det är i samband med olika pass 
i kiosken så kommer vi efter vårsäsongen fördela behållningen av kioskverksamheten till 
lagen i relation till hur många pass man haft kiosken öppet.   
 
Rutiner 

- Minst en vuxen + ytterligare någon vuxen eller spelare behövs i kiosken. 
- Ledare för respektive lag ansvarar för att bemanningen har nyckel eller själva öppnar 

och stänger (samma som till klubbstugan) 
- Vid varje tillfälle skall bemanningen ha med sig  bullar och/eller mjuk kaka som ingår i 

försäljningen.  
- Övrigt som kan säljas kommer finnas i kiosken, tillsammans med prislistor och övriga 

instruktioner.  
- Intäkterna från kiosken skall lämnas i ett kuvert efter passet i brevlådan inne i 

domarrummet (dörren till höger bakom kiosken), behåll ca 200 kr i växel i kiosk-
kassan. Kuvert finns i en av lådorna under bänken inne i kiosken 

- Skriv också på kuvertet vilket lag som sålt, hur mycket pengar det ligger i kuvertet 
samt ifall något saknas i kiosken, så vi kan fylla på med det. 

 
 
Regler för övrig försäljning kring lagens matcher 
För att detta skall fungera bra så vill vi inte ha någon annan försäljning i anslutning till YIS-
cafet. Det som fortfarande är tillåtet är att de lag som spelar sina matcher på B-ytan eller D-
ytan kan ha egen försäljning i samband med sina matcher. Ingen försäljning  får ske kring 
matcher på Konstgräsplan, A-plan eller C-plan, förutom den som sker genom YIS-cafet 
(kiosken). 
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Hälsningar  
Ytterby IS Styrelse  

Försäljningsställe: 
I kiosken finns bord som man ställer ut på altanen framför containern. Där sker i första 
hand försäljningen. Då är det enkelt att fylla på med varor och kaffe efterhand som det 
behövs 
Ifall det är match på konstgräsplan och lite aktivitet på övriga ytor kan man flytta ut 
kiosken till ytan mellan konstgräsplan och A-plan.  

 


