Policy för tvätt av dukar och städning, gas och el.
•
•
•
•
•
•

Aktivitetskostnader
Tvätt av dukar efter en aktivitet, pappersdukar/servetter till en aktivitet är aktivitetskostnader.
Förbrukningsvaror som endast är avsedda för en viss aktivitet är aktivitetskostnader.
Gemensamma kostnader
Tvätt av dukar, förkläden och handdukar som inte tillhör en viss aktivitet är gemensamma kostnader.
Städning är gemensamma kostnader.
Förbrukningsvaror fördelade över flera aktiviteter är gemensamma kostnader.
Gas, el och de flesta förbrukningsvaror i köket, kryddor, servetter, tvålar, hushållspapper, diskmedel etc.
är gemensamma kostnader. Kaffe och vatten förs 50 procent på köket och resterande på allmänna
kostnader.

Inventeringspolicy
•
•
•

Förbrukningsvaror kontrolleras två gånger per år, januari och april.
Barlager: Vin, sprit, öl och mineralvatten.
Matlager: Kylskåp, frys och torrvaror.

Policy klubbens fester
•
•
•
•
•

En närvarolista upprättas där alla betalande gäster antecknas.
På listan antecknas även alla som ska hjälpa till att arrangera festen.
Personer som väsentligen hjälper till på festen betalar inget inträde, vilket bestäms av aktivitetsansvarig.
Betalningar till underhållning och liknande kan även signeras av två personer, varav en som vittne.
Ersättning kan också utgå som mat och dryck till musiker eller liknande med respektive.
På fester som välkomstfest, vårfest och liknande bör någon av ordförande, platsansvariga och
aktivitetssamordnare delta och informera om Klubben och dess verksamhet. De betalar då inget inträde.

Policy för anlitande av någon med expertkompetens.
•
•
•
•

En expert är en person med utbildning och kunnande som efterfrågas av klubben. Expertens kompetens
finns inte tillgänglig inom klubben.
Experten kan få mer än de beslutade 20 procent för att leda en aktivitet. Expertens arvode ska belasta
aktiviteten, det är inte en allmän kostnad.
Klubbens ordförande samt aktivitetsansvarig avgör vem som får klassas som expert. Beslutet ska skrivas
in i kommande styrelseprotokoll.
Ska en klubbmedlem klassas som expert krävs styrelsebeslut från ordinarie möte

