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Instruks for Festivalkomiteen 2016 – Tillegg 

Konsertområdet flyttes fra lekeplassen til området foran museumshytta for å unngå uhell ved trengsel i 

tribuneområdet dersom det kommer mange besøkende. Det er litt ulendt i ytterkantene, og det er vanskelig 

å sikre det på en enkel og god måte.  

Retningslinjer for arbeidslag /Vaktlister og avtaler 
Det er utarbeidet lister på samme måte som i fjor, og frivillige setter seg opp til å bidra der de selv ønsker. 
Festivalkomiteen fordeler etter beste skjønn oppgaver til de frivillige. Dersom det er for mange på enkelte 
aktiviteter forsøker vi å fordele på andre. Det er utarbeidet lister for: 

 Forberedende aktiviteter (rigging) 

 Avsluttende aktiviteter (nedrigging) 

 Aktiviteter på festivaldagen (vakthold, renhold, plukke søppel, servering, loddsalg/lykkehjul).  
I utgangspunktet tenker vi to skift, men vaktene for den enkelte blir kortere dersom mange vil bidra. Det vil 
være løpende oppfølging av lister og mannskap helt til alle aktiviteter er avsluttet. Det er besluttet å ikke 
utarbeide konkrete avtaler for hver enkelt, vi satser på mange gode frivillige hjelpere.  
 

Retningslinjer for oppbevaring og håndtering av kontanter 
Det leies 5 kasseapparater med integrerte betalingsterminaler + 2 ekstra betalingsterminaler. Det utnevnes 

en ansvarlig på hvert salgspunkt. 

Opplæring i bruk av kasseapparat og bankterminal fredag/lørdag i regi av Thorbjørn. 

Veksel besørges utlevert til den ansvarlige ved det enkelte salgssted, og mottatt veksel kvitteres ut. 

Kontanter vil bli samlet inn i flere omganger i løpet av dagen i konvolutter med merket salgssted. 

Kontantene/konvoluttene vil bli oppbevart i safen til styret. 

Opptelling av kontanter vil foregå av minst tre personer i fellesskap. 

Inntektene vil bli bokført i regnskapet spesifikt for det enkelte salgssted. 

Salgsstedet skal være informert om hvem som kommer for å hente penger. 

Salgssted skal få oppgitt Nina og Thorbjørns telefonnummer for eventuelt behov for veksel. 

 

Sikkerhetsinstrukser  
Voksne/foreldre forventes å se etter egne barn på festivaldagen.  

Ved ponniridning vil eierne av ponniene følge/leie mens barna rir, og barna vil få hjelm. Forsikringen dekker 

selvsagt skader og uhell som kan inntreffe under festivalen. 

Kassen i liften vil kles inn med hønsenetting for å sikre at ikke barn kan falle ut. Voksne vil instrueres om å se 

etter barna ved tur i liften. 

Røde Kors er tilstede hele dagen, i tillegg til innleid vaktselskap som vil styrke vaktholdet sammen med 

kolonistene, for å sikre en trygg gjennomføring av festivalen. 

 

Planer og vaktlister for vakthold (krav ifm skjenkebevilling)  
Skjenkebevilling er godkjent og gjelder for festivaldagen i perioden kl 12:00 – 20:00 (Salgstopp 19:30). 

Skjenkesone er definert og vakthold er satt opp i grensene.  

Det settes opp 3 skjenkesteder: Kaféområdet (2 steder), Lekeplassen (1) 

Skjenking skjer av opplærte kolonister. Opplæring torsdag 9. juni i regi av Sepp, med spesielt fokus på riktige 

mål, overskjenking og alderskontroll. 


