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RUTIN FÖR KAFETERIA – RIK FOTBOLL 2019 

RIK Fotboll har förmånen och möjligheten att hålla en kafeteria öppen under match och ibland vissa 

träningar.  

Respektive lag som ansvarar för arrangemanget ansvarar också för kafeterian. Då flera lag spelar 

samtidigt får lagen komma överrens sins emellan vem som ska stå för kafeterian. 

Samtliga inköp görs centralt av RIK Fotboll men lagen som står i kafeterian ska själva tillhandahålla 

färsk mjölk och fikabröd, hembakat eller köpt. Vinsten från kafeterian går oavkortat tillbaka till lagen 

under och efter säsongen.  

Kafeteriakassan finns tillgänglig antingen hos Jörgen Lundqvist (Kungsvägen 25A – 073-3434055) 

alternativt Johan Sköld (Råbergsvägen 2 – 073-9737866). Den ska återlämnas efter sista matchen för 

dagen.  

Nyckel till förråd OCH kafeteria ska finnas i kafeteriakassan! 

På grund av inbrottsrisk vågar vi inte förvara några varor (eller grill) i kafeterian, alla varor finns 

därför placerade i utrymmet mellan Rosers- och Råbergshallen. Det finns möjlighet att transportera 

varorna i en kärra som finns placerad i utrymmet mellan ute-omklädningsrummen vid gamla 

Råbergshallen. Glöm inte att ta med RIK Profil-artiklar, såsom strumpor, vattenflaskor, mössor etc. 

som också ska säljas. Det är respektive ansvariga lag som ser till att ta fram och återställa samtliga 

varor. Om det är flera matcher/lag i rad som har något arrangemang så tar första laget fram varorna 

och sista laget städar undan och återställer. Stäm gärna av innan mellan de olika lagen.  

Om domaren betalas kontant ur kassan ska domarkvittot ligga kvar i kassan. Det ska tydligt framgå 

match, personnummer och andra uppgifter på kvittot.  

Det framgår av prislistorna i Kafeterian vad de olika varorna kostar. Betalning kan ske kontant eller 

swish (vi har tyvärr ännu inte möjlighet att ta kort). Observera att det är olika swish-nummer till 

Kafeterian och RIK Profil. 

Om något saknas eller håller på att ta slut så meddela Kicki eller Jörgen. 

Vi kommer framöver försöka utöka Kafeterian till att bli en mötesplats vid 

matcher och träningar. Också renovera boden så att vi får fräscht och fint. 

Men redan nu är det allas vårt ansvar att se till att det är städat, fint och 

mysigt kring och i kafeteriaboden. Vi kan alla hjälpas åt! 

OBS INGA VAROR FÅR LÄMNAS KVAR I KAFETERIAN ELLER I/VID KÄRRAN NÄR NI LÄMNAR OCH 

LÅSER!!!! 
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