Snösäkerts åkkortsförsäljning.
Kontaktmän för försäljningen:
Grönahögs IK

Fredrik Gustafsson

0321-761 47
070-358 84 47

Redvägs SK

Lars-Olof Andrén

0515-513 44
070-354 96 67

Tvärreds IF

Niclas Wiik

070-546 38 00

Ulricehamns IF

Stefan Jalderyd

070-524 29 55

Säsongskorten kostar 1200: Köparen får skylthållaren.
Namn och adressuppgifter ska noteras för alla säsongskort!
Betalning kan med fördel göras med Swish-betalning till nr:

123 362 27 35

display på telefon visas för säljare.
(I undantagsfall kan utlämning göras mot löfte att betala på
BankGiro 5814-4510 eller PlusGiro 646 32 26-8.)

Dagkort kostar 80: - + 10: - i pant för skylthållaren. Panten återfås när
skylthållare lämnas tillbaka.
Snösäkert svarar för växelkassan som innehåller 500: - i småsedlar eller
mynt. Den skall alltid finnas kvar.
Bemannad kortförsäljning sker mån - fre mellan 17.00 – 20.00 och lördagar
och söndagar 10.00 – 16.00.
På dagrapporten skall namn och adress noteras för sålda säsongskort.
För dagkorten gäller endast antal.

Arbetslistan är ett sammandrag av dagens
försäljning och skall också fyllas i!
Läs alla anvisningar i pärmen!

Om det saknas dagrapporter, insättningslappar, åkkort eller korthållare, så
hör av er.
Hantering av pengar vid kortförsäljning.
Om Ni får in utländska pengar, så låt dessa ligga kvar i växelkassan. Jag
skickar in dessa separat.
Brevlådor på UIF-stugan, skall tömmas varje dag och räknas med i
insättningen till banken. Nycklar finns i växelkassan.
Datera och ange ansvarigs namn på dagrapport och insättningslapp, så
underlättar Ni för mig när jag stämmer av kontot mot insättningar.
Summerad dagrapport sätt sedan under flik 8.
Var noga med att följa den instruktion som finns för insättningar i
servicebox. Kopian på insättningen ska ligga kvar.
Se nästa sida hur sedlar ska ligga.
Koden till serviceboxen på Sparbanken är 8380.
Det är viktigt att pengarna läggs in i serviceboxen varje kväll och inte
klumpas ihop för då är det svårt att stämma av.
Kontakta mig först om det är frågan om små belopp!
Om det är frågan om mindre belopp i kassan och du själv har Swish för
insättning, så kan ni kontakta mig vid avslutad försäljning.
Har Ni frågor så får Ni höra av Er.

Kontrollera om åkarna har åkkort!
Tänk på att vi har kostnader för att hålla konstsnöspåret i ordning.

Kassör
Anders Neuman
070-587 63 03

Försäljning av åkkort.
För följande spår:
Elljus, 5km, 10 km och 15 km.
Tider:
Bemanning i värmestugan i Ulricehamns IFs klubbstuga.
Vardagar mellan 17.00 – 20.00
Lördag och söndag mellan 10.00 – 16.00.
TEAM SPORTIA, Storgatan 19-21 säljer också säsongskort.

Säsongskort inkl. korthållare:
1200 kr från 1 jan 2017
Namn och adressuppgifter ska noteras.
Betalning kan med fördel göras med Swish.

Nr 123 362 27 35
(I undantagsfall kan utlämning göras mot löfte att betala på BankGiro 5814-4510 eller
PlusGiro 646 32 26-8. Namn och adressuppgifter måste noteras.)

Dagkort kostar 80 kr + 10 kr som pant för korthållare.
Panten återfås när korthållaren återlämnas.

Ulricehamns SK - Snösäkert
Grönahögs IK – Redvägs SK – Tvärreds IF - Ulricehamns IF

Sedlar ska läggas i påsen ovikta i fallande valör under
insättningsbesked

Fyll i påsens nr på insättningsbersked
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