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Stillingsinstruks for lotterikomitee
Medlemmer velges eller pekes ut fra foreldregruppen av styret .
Komiteen består av to medlemmer, som hver sitter to år. Det bestrebes at de skiftes ut annethvert år slik
at det sikres kontinuitet.

Innledning
Komiteen tar seg av alt praktisk arbeid rundt lotteriene. Det arrangeres to lotterier hvert skoleår: Et lotteri
med kransekake-premier i god tid før jul og et lotteri med spekeskinke-premier før 17. mai. Alle
kormedlemmer skal selge ut ei loddbok bestående av 30 lodd ved hvert lotteri. Unntak er hvis det
begynner noen førsteklassinger etter Sangskattekista. Loddbøkene purres, men det får ingen praktiske
konsekvenser for jentene som ikke leverer og betaler inn.

Oppgaver
Oppgave
Hvor og hvordan
Innhenting av medlemsliste
Ta kontakt med dirigent og eventuelt styreleder
Avtale premier og pris på lodd, søke
1. Premier: Ta kontakt med forskjellige leverandører, og
sammenlign pris og betingelser.
2. Pris på lodd: Avtales med styret.
3. Søke: Søknad finnes her: https://lottstift.no/lotteritilsynet.
Se vedlagte eksempel.
Bestilling av loddbøker
Kontakt ulike trykkerier og sammenlign priser og betingelser. Be
om å få regning sendt direkte til kasserer.
Henting av loddbøker
Avtales med trykkeriet.
Utlevering
Komiteen må selv levere ut loddbøker før eller etter øvelsen,
eventuelt i pausa. Husk å krysse av på medlemslista hvem som har
fått bok. Send med inforskriv om hvor pengene skal betales inn og
når de skal være ferdige. Se vedlagte eksempel.
Salgsperiode
Innsamling av alle loddbøker
Komiteen må selv møte opp før, etter eller i pausa på øvelsen og
samle inn utsolgte bøker. Husk liste for å krysse av hvem som har
levert. Innsamling bør gjøres på to øvelser.
Trekning
Komiteen trekker selv vinnere. For eksempel ved å trekke
loddnummer (alle lodd er numrert). Det anbefales ikke å åpne
bøkene og trekke fritt, siden de som kjøper mange lodd ofte ikke
skriver navn og telefonnummer på alle gjenpartene.
Kontakte vinnere
Komiteen må ta kontakt med vinnerene. Det kan være en
utfordring å finne rett navn og telefonnummer, så presiser til
jentene at de må passe på at det er leselig når de selger lodd.
Annonnsering
Det settes inn en enspaltes annonnse i Laagendalsposten (LP) så
fort som mulig etter trekning. LP lager annonnsa så lenge vi
sender logo, bilde og liste.
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Avtal med leverandør av premier om premiene hentes der eller
om komiteen må ta premiene med hjem.

Tidsplan
Høstsemesteret

Vår semesteret
Innhenting av medlemsliste
Et par uker ut i semesteret
Avtale premier og pris på lodd, søke
Et par uker før bestilling. NB Søknad skal sendes 14 dager før
lotteristart.
Bestilling av loddbøker
Ca fire uker før henting
Henting av loddbøker
Hentes på trykkeriet på avtalt dag
Utlevering
Loddbøkene leveres ut før, etter eller i pausa på øvelsen.
Salgsperiode
Tre uker før første øvelse med innsamling
Innsamling av alle loddbøker
To øvelser før trekning
Trekning
Ca 10. desember
Ca 10. mai
Kontakte vinnerene
Umiddelbart etter trekning
Annonnsering
Umiddelbart etter kontakt av vinnerne
Dele ut/henting av premier
Fra ca 10. desember
Fra ca 10. mai

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Søknad om lotteri
Lodd
Annonse
Følgelapp til loddbøkene
Avslutning av lotteri

2012-09-04 Marit Kleivedalen og Tove Nicolaysen
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Tid for loddsalg igjen………

SPEKESKINKELOTTERI I KONGSBERG PIKEKOR
Alle får en loddbok hver med 30 lodd, à kr 25.
Alle lodd må selges.
Loddboka leveres på øvelsen torsdag 10. mai senest!!
Vær snill å levere i tide da dette sparer oss for mye ekstra-arbeid.
Loddpengene kr 750,- betales inn på konto nr: 2291 1350053
Innbetalingen må merkes med jenta sitt navn og spekeskinkelotteri.
Kongsberg pikekor
v/Petter Hoen
Eikerveien 10
3613 KONGSBERG
innen 10 mai.
NB! Vær nøye med navn og tlf.nr da vi ringer alle vinnerne og dette kunngjøres i LP.
Loddbøkene leveres til Gro/ Sissel eller til en av personene i lotterikomiteen.
Vi ønsker dere lykke til med salget og på forhånd takk!!
Lotterikomiteen
Tove Nicolaysen tlf: 97 57 90 14
Marit Kleivedalen tlf: 99 70 28 43
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