
Ansvarsuppgifter till föräldrar den 2018-11-17 

Den 17 november 2018 är det dags för F 03-06 att ansvara för Olasjöhallen. Förhoppningsvis lockar vi 

många kunder med vårt fika så vi kan samla in mer pengar till tjejernas lagkassa. Nedan finns en 

fördelning, gjord efter barnens efternamn, för vem som ansvarar för vilken uppgift. Totalt kommer 

det vara fyra tillfällen som vi har ansvaret för, två gånger under höstterminen och två gånger under 

vårterminen så förhoppningsvis kommer arbetsbördan att bli jämt fördelad mellan oss. Den 17 

november kommer det att spelas tre matcher med matchstart kl. 14, 15 och 16. Kan man inte bidra 

vid detta tillfälle måste man byta med någon annan. Tänk på att ni som är bakansvariga behöver 

lämna era bakverk ca 30 minuter före matchstart.  

Jag kommer att skicka ut en ny ansvarsöversikt inför nästa hallansvar den 15 december men notera 

gärna datumet redan nu så ni är tillgängliga.  Likaså kommer en fördelning över sekretariatansvaret 

för hemmamatcherna våren 2019 att skickas ut vid ett senare tillfälle. 

Uppgifter Olasjöhallen 
Fikaförsäljning (prislista finns i hallen). Förmodligen kommer Swish att efterfrågas så den som står i 

kiosken behöver se till att detta går att lösa. Glöm inte att den som tar emot Swish har ansvaret att 

redovisa och skicka pengarna till lagets kassör.  

 Kaffe, te, saft, fikabröd (ev korv med bröd eller egna andra initiativ) 

 Laget ansvarar för att köpa in varor till försäljningen (vinst går oavkortat till lagkassan). Den som 

är fikaansvarig för första tiden ansvarar för att köpa (laktosfri)mjölk samt se till att fikakorgen 

finns på plats påfylld.  

 Fikaförsäljning (minst) 30 minuter innan första matchstart tom slutsignalen för sista match.  

 Köket städas i slutet av dagen (glöm inte mjölk i kylskåpet).  

 

Hallvärd  

 Fördelning av omklädningsrum under dagen, tydligt uppmärkt vilket lag som har vilket rum. 

 Tar emot besökare, hjälper till med frågor, ser till att alla respekterar skogränsen, kontrollerar 

att toaletter är i bra skick och att det finns toapapper. 

 Plocka skräp på läktaren. Se till att skor inte ligger mitt i gångarna i entrén etc. 

 
 

Med vänliga hälsningar, 

Ann-Sofie Svensson (Neas mamma) 

 

 

 

 

 



 

Matcher och fördelning av uppgifter den 17 november 2018 
 

Namn   Uppgift  Tider 

 
Andersson Nea 

 
Baka 1 (mjölkfri) långpanna + 
fikaförsäljning under match 1 

 
13.30 - 15.00 

 
Beraki Sabina 

 
Baka 1 långpanna + fikaförsäljning 
under match 2 

 
15.00 – 16.00 

 
Carlsson Sofia 

  
Fikaförsäljning under match 2+3 

 
15.00 – 17.00 
 

 
Georgsson Wilma 
 

 
Baka 1 långpanna (lämnas till 
första matchen) 

 
Lämnas 13.30 
 

 
Johansson Wilma 
 

 
Hallvärd match 1+2 

 
13.45 – 16.00 
 

 
Mårtensson Emelie  
 

 
Hallvärd match 3 

 
16.00 – 17.00 
 

 
Nilsson Amanda 
 

 
Sekretariat match 1 

 
13.45 – 15.00 
 

 
Nygren Lovisa 
 

 
Sekretariat match 1 

 
13.45 – 15.00 
 

 

Sekretariat hemmamatcher 2018 
Söndag den 28 oktober 2018 

Olsin Malin  

Paro Mikaela 

 

Söndagen 2 december 2018 

Wållberg Gennet 

Andersson Nea 

 

 

 


