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Checklista - Instruktioner för stugvärdar 
 Två stugvärdar ansvarar för alla praktiska göromål i samband med aktuellt vismöte. 

Stugvärdar från tidigare möte kontaktar nya stugvärdar och rapporterar vad som 

finns inköpt i lager av nedanstående samt hur överlämning skall ske.  

Fråga tidigare stugvärd om något känns oklart.  

 Samråd med programvärd hur många som anmält sig. 

Lokal. Birgittasalen, Gideonsbergkyrkan, Västerås 

 Nyckel och kod Hämtas hos vaktmästaren/kyrkoassistenten   

(Simon AnderssonAntony Nordlund tfn 021-10 86 0135) Gör detta gärna i början av 

veckan.  

 Kontakta även husmor Monica Belin, tfn 021-10 86 03, för instruktion om 

kaffekokning, sophantering mm. 

 Möblering bord och stolar  

 Framställning av välkomstdrink, tallrikar, glas, bestick, servetter m.m. på ett 

serveringsbord skall vara klart så att gäster kan börja inta medhavd förtäring  

kl. 18.00 

Före och under mötet 

 Stugvärd hälsar alla gäster välkomna till mötet genom servering av välkomstdrink 

och visar var tallrikar, bestick m.m finns.  

 Programvärd och stugvärd ser igenom kvällens program och planerar var i 

programmet kaffepaus är lämplig.  

Kaffepaus är beräknad till c:a 20.30.  Stugvärd serverar kaffe och kaka 

 Under mötet tar kassören upp avgift (för närvarande 30 kr/person.  

Reducerad avgift till medlem med allergi som har eget kaffebröd 20 kr)  

 Sophantering efter förtäring: Sopsäckar finns på plats. 

Efter mötet 

 Diskning (bestick och kaffeskedar lånas av kyrkan) 

 Rengöring av kyrkans bryggare och termosar 

 Städning: Avtorkning av bord samt dammsugning av alla använda utrymmen.  

 Återställning bord och stolar 

 Kontroll att alla fönster är stängda 

 Släckning 

 Låsning av alla dörrar och larmning enligt instruktion av vaktmästaren. 

 Sopor slängs i container bakom kyrkan 

Inför nästa vismöte 

 Överlämning överblivet inköp m.m. till nästa stugvärd 
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Inköpslista för stugvärdar 
 Drink, mousserande vin c:a 1,5 dl per person 

 äppelcider 2 flaskor á 1,5 l 

 jordnötter 

 Kaffe (filter och kaffepåsar finns i kyrkan 20 kr/påse.  

Betalning enligt instruktioner från husmor)  

 Te 

 Socker 

 Mjölk till kaffet 

 Mjuk kaka 

 Vita papptallrikar 

 Vita assietter 

 Normala plastglas 

 Vita kaffemuggar 

 Servetter 

 Värmeljus 

 Bestick och kaffeskedar (lånas av kyrkan) 

 

Överblivet överlämnas till nästa stugvärd i kasse som också innehåller: 

 Tändstickor 

 2 st korkskruvar 

 4 st flasköppnare 

 tårtspade 

 


