
 
 

1 
 

ARBETSBESKRIVNING - SERVERING 
Bemanning: 1 arbetsledare och 3 funktionärer 
 

 

Inför försäljningen 
• Arbetsledaren på plats 16.30 och 3 funktionärer på plats 16:45.  

o Försäljning startar 17.00 

• Arbetsledaren tar emot kontantkassa med växel (500 kr) från 

Bingogeneralen 

• Arbetsledare öppnar kassan i Teampay (se separat Instruktion 

Teampay öppna och anslut, steg 1)  

• Övriga funktionärer ansluter till kassan (se separat Instruktion 

Teampay öppna och anslut, steg 2) 

I Klubbstugan 
• Brygg kaffe dels i termosbryggaren (till funktionärerna) och dels i 

stora bryggaren. Bryggarna finns i köket i klubbstugan. 
o Stora bryggaren tar 45 min för 75 koppar – slå på den så 

snart som möjligt. Sätt på en andra omgång direkt efter. 
 
I sporthallen 

• Koka tevatten, fyll över i avsedd vattentermos (vit) 

• Lägg upp fikabröd på brickorna.  
 

Under försäljningen 
• Registrera köpen (både swish och kontant) i Teampay  

• Prislista och totalsumman framgår i systemet.  

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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• Vid behov kan fler försäljare ansluta i Teampay för att minska köer. 

• Tänk på att se över/fylla på/planera tillgång av dryck, fikabröd 
etc. under spelets gång (Det är tryck under pausen ca kl:20:30) 

• Förberedelse för avslut kan påbörjas ca 21.45 

o Fördela fikabrödet i plastpåsar på en assiett och sälj – 5 bitar 
för 40 kr.  

 

Efter försäljningen (ca 22.00) 
• Överblivet fikabröd läggs i frysen i klubbhuset 

 

• Arbetsledaren räknar kontanterna i kassan 

• Arbetsledaren stänger kassan i Teampay och 

anger de kontanter som finns i kassan  

• I försäljningsrapporten i Teampay framgår det 

belopp som förväntas finnas i kontanter  

• Arbetsledaren fyller i ”Kassajournal”  

• Arbetsledaren lämnar in kassa och 

Kassajournal till kvällens ”BingoGeneral” 

Funktionärer:  

• Töm alla papperskorgar, soppåsar läggs i 

soptunnan utanför hallen. Kartonger lämnas 

till återvinningen  

• Pantburkar fylls i en sopsäck och lämnas i klubbstugan 

• Diska bestick, brickor och lägg tillbaka dem till sporthallen. 

Kaffebryggare, termosar lämnas i klubbstugan. 

• Fyll på muggar, servetter, drickor i kylen etc. till nästa speldag. 
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• Vid behov torka bord och sopa golvet. 

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 
 


