
Instruktioner för fika på seriematcher. 
 

Fikaintäkten går direkt till F08:s lagkassa så ju bättre bagare och försäljare vi är desto 

bättre för laget! 

 

Man är två till varje hemmamatch som är ansvarig för fikat. Man hämtar fikalådan hos 

föregående fikaansvarig. Ett schema för vem som är ansvarig kommer att finnas utlagd på 

lagets sida.  

 

De ansvariga bakar två sorter (totalt) samt kokar kaffe och ser till att det finns mjölk samt ser 

till att det finns tillräckligt med ”festis”. Ev inköp löses med att man tar kvittot för det man 

köpt samt lämna kvittot i lagkassan och ta det man lagt ut efter matchens slut för att det 

behövs växelpengar i kassan. OBS! utlägg för kaffe och bak får var och en stå för. 

   

Kontrollera tid och plats själv (ibland flyttas matcher och då är man fortfarande ansvarig för 

den matchen). 

 

Bestäm vem av er fikaansvariga vars Swishnummer ni skall använda under matchen. Detta 

nummer skriver ni upp på prislistan, så alla lätt kan se att vi tar swish. Alla som swishar 

skriver ”fika” i meddelandet. Då matchen är slut räknar ni ihop swishförtjänsten och swishar 

hela summan till Veronica på telefonnummer: 070- 

I meddelandet till Veronicas swish skriver ni ”fikaförsäljning seriematch samt matchens 

datum”. 

 

Växelkassa: Lämna kvar 500 kr i växel i kassan (bra växel, inte stora sedlar) och resterande 

lämnas till Linn/Sofia eller Veronica (Felicias/Lilys/Elin Bs föräldrar).  
 

 

Instruktioner för domarkvitto och domarbetalning. 

Arvodet för domare är 160kr. Är det två som skall döma tillsammans så får de 80kr var.  

 Domaren fyller i blanketten ”Domarersättningar”. OBS! Det är jätteviktigt att 

domaren skriver sin namnteckning på raden ”ovanstående kvitteras”.  

 

 Vi får tillbaka blanketten och sparar den i pärmen under fliken ”spelade seriematcher 

– domarersättningar”. Dessa lämnar Veronica in till kansliet i slutet av säsongen och 

vi ersätts då för säsongens domarkostnader.   

 

 Domaren får 160kr som matcharvode, ingen reseersättning utgår för ungdomsdomare. 

Är de två domare så delas summan, 160kr, upp på två, dvs. de får 80kr var. Dessa 

pengar tar vi från växelkassan och ger till domaren. 

 

 



Prislista 

 

Kaffe 10 kr 

Fikabröd 10 kr 

”Festis” 5 kr 
 

 

Swish: 

OBS! Skriv Fika i meddelandet 
 

 

 

 


