
PLANERING FÖR EIK F-04´S LAGKASSAS ÖKANDE UNDER 2016 

JANUARI: 

 22/1: F-3 disko i Felixhallen. Förtjänst knappt 12000:- 

  

FEBRUARI: 

 20/2: Hemmamatcher förlagda i Sallerupshallen. Vi kommer att ordna en kiosk vid det 
tillfället. Se bilaga 1 för vidare information om detta. 

 Start av kombinerad försäljning av Newbody och kaklådor från kakservice. Man kan välja det 
ena eller det andra eller att sälja från båda ställe. Instruktioner vad gäller denna försäljning 
kommer separat tillsammans med säljmaterialet. Försäljningsansvariga kommer att vara 
Susanne Erdmann och Ulrika Wallin. Se bilaga 2 för instruktioner. 

  

MARS: 

 19 & 20/3: Hemmamatcher förlagda i Sallerupshallen. Samma upplägg som i februari. Se 
bilaga 1. 

  

SEPTEMBER: 

Planering pågår vad gäller ytterligare ett F-3/4 disko. Felixhallen kommer troligen inte att var ett 
alternativ utan jag jobbar mot att försöka kunna boka Sallerupshallen för det tillfället. Vi vet ju 
vad som gick bra vid förra tillfället och vad som vi behöver förbättra. 

Observera att jag inte planerat in någon mera försäljning av korvlådor. Många andra lag säljer 
samtidigt så för de av er som känner att korv måste vi ha så kommer det säkert att ges möjlighet 
för detta både via EIK och EHF och andra idrottsklubbar i stan. Detta är ju absolut inte skrivet i 
sten så om vi känner att lite korvar ska vi sälja så går ju detta att ändras. 

  

FÖRSÄLJNINGSMÅL: 

Svårt att säga en exakt målsumma då jag är av den uppfattningen att var och en väljer det som 
passar en och gör så gott man kan och ger det ett ärligt försök. 

Det är också anledningen till att jag inte sätter något försäljningstvång.  

Förhoppningen är att med kioskverksamhet vid tre tillfällen i februari och mars samt 
försäljningen av Newbody och kaklådor täcker det vi saknar för Potatiscupen och ger oss ett 
ytterligare tillskott till kassan. 



FORTSÄTTNINGEN… 

När detta är avklarat så kommer jag att vilja ställa min plats till förfogande för någon/några 
hugade kandidater. Jag känner att jag har gjort vad jag kan på denna post och att det är dags att 
lämna över till någon annan med mera energi och nya idéer… Börja fundera redan nu om detta 
är något för dig… 

 

BILAGA 1 

KIOSKFÖRSÄLJNING SALLERUPSHALLEN 

Den 20/2, 19/3 samt 20/3 är lagets hemmamatcher förlagda till Sallerupshallen. Detta ger oss en 
möjlighet till att ordna en kiosk och tjäna lite pengar. Jag anser att vi bör ta denna chans. 

DETTA HAR VI: DETTA BEHÖVER FIXAS: 

Lösgodis inkl påsar Mjölk 

Kärleksmumskakor (Susanne ordnar) Socker 

Kaffekokare (Susanne fixar) Dricka, annan än kaffe 

Servetter (Susanne har) Någon/några fler kakor/bullar 

Förlängningssladd/förgreningsdosor till 

kaffekokare (Susanne fixar) 
Muggar 

  Bord 

  Ev växelkassa 

  Kaffebönor 

  Annat ? 

  

Vi hjälps åt att bemanna kiosken samt plocka upp och ner. 

Vänligen meddela mig via mail vad du kan ordna och till vilken helg. 

 



BILAGA 2 

KAKLÅDOR 

Försäljningspris: 50 kr/burk, räkna med 18 kr/burk i förtjänst. Detta ökar ju fler vi säljer. Ex: 270 
burkar – 18kr/burk, 360 burkar – 19kr/burk, 40 burkar – 20kr/burk, 700+ - 21kr/burk. 

 FÖRSÄLJNINGSPERIOD: 12/2-2/3. Det är senaste dagen jag måste ha era beställningslistor för 
att kunna inleverera! Uppskattar att detta datum hålls! 

 LEVERANS: vecka 11. Återkommer med exakt datum för leverans. Avhämtning av kaklådorna 
kommer att vara i Eslövshallen. Datumet för leverans kommer att läggas in i kalendern! (Tack på 
förhand Haldor!). 

INBETALNING: Sker till lagkassan direkt. Ingen betalning vid avhämtning. 

 

NEWBODY 

Försäljningspris 150kr/paket. Förtjänsten är 37kr/paket. 

Om vi säljer mer än 403 paket kommer Newbody att bjuda oss på 1000 kr extra till lagkassan! En 
liten morot kanske och något att jobba mot… 

FÖRSÄLJNINGSPERIOD: 12/2-11/3. OBS! 11/3 ÄR SISTA DAGEN FÖR MIG ATT SLUTFÖRA 
BESTÄLLNINGEN SÅ JAG BER ER ATT INTE VÄNTA TILLS T.EX. KL 22 DEN 22/3 FÖR DÅ GER NI MIG 
INGEN CHANS… 

LEVERANS: vecka 11. Återkommer med exakt datum och tid. Avhämtning kommer att vara i 
Eslövshallen. Datum kommer att läggas in i kalendern! (Tack på förhand Haldor!). 

INBETALNING: Sker direkt till lagkassan. Ingen betalning vid avhämtning! 

  

I övrigt v.g. se den bifogade information som ni får med försäljningsmaterialet. Viktigt att denna 
sparas då den innehåller era inloggningsuppgifter eftersom ni själva lägger in er beställning på 
newbody.se 

 


