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Arbetsbeskrivning - Brickförsäljning 
Bemanning: 3 funktionärer + Bingogeneral 

 

Inför försäljningen 
• Funktionärer på plats kl 16.30 

• Kontrollera att den stora vinstplanen stämmer,  

o Det blir en ny vinstplan till omg 6 och sen vid omg 7 då ändrar man  
• Vinstplan i A5-format placeras på disken 

• Hämta växelkassa (500 kr) hos Bingogeneral. Fördela 
växelkassan mellan de 3 försäljarna. 

• Bingobrickor och Freeplay säljs kontant 
Bingogeneral tillsammans med försäljarna beräknar på ett ungefär hur 
många bingobrickor som kommer att säljas och fördela dem på de 3 
försäljarna.  

OBS! Viktigt för redovisningen:  
Bingobrickorna ska säljs i nummerordning. 

 

Redovisning del 1 när bingospelet börjar kl. 19 
Dagrapport (exempel på ifylld Dagrapport, se sid 3) 

Alla tre försäljare hjälps åt med dagrapporten. Tomma dagrapporter 
finns i en mapp på bordet. 

• Räkna ut hur många block i nummerordning som sålts när 

bingospelet börjat kl 19.00.  

• Räkna ut hur många rosa freeplay i nummerordning som sålts när 

bingospelet börjat kl 19.00.  

Bingogeneralerna den aktuella kvällen hjälper säljarna med rutiner. 
Se lista på sista sidan vem som är på plats den kväll då du jobbar. 
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• Fyll i uppgifterna i dagrapporten. 

Redovisning del 2 efter pausen 
Efter pausen avslutas försäljningen, då ska slutgiltig redovisning göras. 

Kontantrapport 

• Alla tre försäljare hjälps åt att räkna kontanterna för 
brickförsäljningen  

• Försäljarna fyller i ”kassajournal”  

Dagrapport 
Alla tre försäljare hjälps åt med dagrapporten del 2. 

• Räkna ut hur många lila freeplay i nummerordning som sålts.  

• Räkna ut hur många gula freeplay i nummerordning som sålts.  

• Fyll i uppgifterna i dagrapporten. 

 

• Den totala vinstutbetalningen fylls i dagrapporten efter avslutat 

bingospel. (Kontrollant 1 lämnar in de kontanter som återstår från 

vinstutbetalningarna) 

• Dagrapporten undertecknas av 2 av försäljarna. 

 

• Ev osålda brickor från denna omgång säljs vid nästa speldag 

 

• Lämna kassajournal, kassa och dagrapport till bingogeneral. 

Slutligen, tänk på att bilbingot finansierar hela ABKs 
verksamhet. Bemötandet av våra kunder måste vara på 
topp och vi vill att ni har träningsvärk i ansiktet när ni 

kommer hem efter en heldag med idel leende. 
 

Alla funktionärer får gratis fika och hamburgare  
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  Dagrapport exempel  
 Försäljningsdag 24 juni 2019  
Annordnare: Antnäs BK   Plats: Antnäs Sporthall/IP 

Bricktyp Nummer  Antal lotter Pris/lott Insattsbelopp 

Block 1-1262 1263 50 63150 

  1271-1289 19 50 950 

          

Freeplay rosa 1-213 214 30 6420 

  251-764 514 30 15420 

          

Freeplay lila 1-214 215 30 6450 

  250-742 493 30 14790 

  751-765 15 30 450 

          

Gul Freeplay 1-211 212 30 6360 

  250-730 481 30 14430 

          

      Summa kr 128420 

          

Makulerade bingolotter   Antal Pris Totalt värde 

          

     

    
Summa makulerade 
bingobrickor     

     
Total vinstutdelning 84 050   

       
Riktigheten av ovanstående 
intygas: 
 
__________________________  _____________________   
Underskrift  Underskrift   

     
     

 

 


