Vejledning til Markedsfolk Jylland/Fyn: Tovholdere og standpassere
Hvad laver en Tovholder?
Vi forsøger at finde en tovholder til hvert marked - en, der vil "adoptere" den begivenhed, der har lidt
erfaring, og som gerne vil være med og regner med at kunne være det.
Det er selvfølgelig svært at fastholde en dato flere måneder i forvejen - men det hjælper at vide, at der er
en, der forsøger at holde datoen fri. Tovholderen behøver ikke være på standen hele tiden, især hvis det
er et flerdags-arrangement.
Dine primære opgaver er følgende:














Kontrollere at foreningen er tilmeldt arrangement (Det svinger meget, hvornår der åbnes for
tilmelding)
Finde hjælpere og tage kontakt til dem
Koordinere en tidsplan med dem
Aftale personlige bidrag til standen (folks egne frø, blomster, smagsprøver m.m. til salg og pynt)
Modtage en æske frø fra vores frøkoordinatorer, Merete Juul eller Karen Bredahl
HUSK et udskrevet eksemplar af frølisten og frøbeskrivelsen. Findes på hjemmesiden
Sørge for at én af jer har fået fat i det øvrige grej (bord, dug, skilte, kuffert osv.) og kan afhente og stille
standen op - og tage den ned og aflevere den igen. Dette koordineres med en af vores
”markedsdepoter”, kontakt koordinatoren på lila@foresamlerne.dk.
Sørge for pengekasse med ca. 400 i byttepenge.
Tælle frøposer, bøger og eventuelle indtægter op efter markedet og indberette dem til jeres
områdeansvarlige (den, du fik udstyret af, eller Lila Towle) og frøkoordinatoren (Karen Bredahl)
Gøre kassen op og indsætte fortjenesten på reg.nr. 9336, konto nr. 3365673887. Husk sende mail til
kassereren Jeppe Worning (jeppeworning@gmail.com)
Finde ud af hvordan standen kommer videre til den næste eller tilbage i depot. HUSK at rapportere hvis
noget af udstyret er gået i stykker.
Send evaluerings mail til alle involverede parter: Hvordan er det gået, hvad var godt, hvad var skidt,
hvad skal vi gøre anderledes næste år og skal vi overhovedet deltage næste år, var der potentielle
fremtidige tovholdere blandt hjælperne.

Hvad laver en standpasser/medhjælper?
Ud over tovholderen er der generelt brug for 2-3 standpassere pr. dag - gerne 2, der står i standen til
enhver tid og en, der holder fri, henter forsyninger, ser på de andre boder m.m.
Du må gerne melde dig, selv om du er helt ny - det er en fantastisk måde at lære mere på, og der er brug
for "praktiske grise", flere hænder til opstilling, nogen der tager imod penge osv.
Hvis du kun har tid til at kigge forbi, er det altid hyggeligt for standpasserne og en god chance for at se hvad
Frøsamlerne også laver.

