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KASSUNANSVARIG
Har det övergripande ansvaret för att skjutbanans aktiviteter fungerar och bedrivs på ett
säkert, lagligt och regelmässigt sätt, under de allmänna skjutdagar som fastställts i det årliga
skjutschemat. Kassunansvarig är i likhet med andra funktionärer ideellt arbetande under de
schemalagda skjutdagarna och erhåller således ingen ersättning förutom de förmåner samtliga
funktionärer åtnjuter.
I kassunansvariges uppgifter ingår:
1. Att vara uppdaterad och kunnig i gällande säkerhetsföreskrifter (SäkB Civ Skytte),
lagar och förordningar samt skytteregler.
2. Kassunansvarige ska i god tid före öppnandet av skjutdagarna, till respektive
skjutbana, lämna ut vapen, ammunition, nycklar, skyddsutrustning och övrigt som
behövs för verksamheten.
3. Kassunansvarige har under skjutdagen försäljningsansvar till funktionärer av
ammunition ur kassun.
4. Kassunansvarige har ansvaret för att alla rörelser av ammunition in och ut ur bunkern
noteras och summeras i den digitala liggaren. Varje rörelse (in eller ut) ska vara
noterad och summerad i den digitala liggaren.
5. Kassunansvarige för liggare över för dagen arbetande funktionärer och ska veta vilka
som är skjutledare för respektive bana under öppethållande.
6. Kassunansvarige har vid behov rätt stänga vissa banor och omplacera funktionärer.
7. Kassunansvarige tar efter avslutat skytte tillbaka vapen, ammunition och nycklar
m.m. från respektive bana.
8. Kassunansvarige rapporterar omgående eventuella felaktigheter, avvikelser eller
liknande till den skytteansvarige i styrelsen.
9. Kassunansvarige har ansvar för att inventera ammunitionsförrådet och redovisa
resultatet i liggaren.
Extrauppgifter:
Kassunansvarige kan i mån av tid och möjlighet, anlitas för skjutningar utöver fastställt
schema och har då rätt till kostnadsersättning.
Befattningsförklaringar:
Skytteansvarig = Ansvarig styrelseledamot.
Kassunansvarig = Ansvarig för kassunen vid skjutdag
Skjutledare = Säkerhetsansvarig vid respektive skyttetillfälle.
Banchef = Ansvarig för respektive banas underhåll, skötsel och drift.
Banfunktionär = Bedriver verksamheten under allmänna skjutdagar.
Kökspersonal/ funktionär = Bedriver köksverksamheten och kassaförsäljning under allmänna skjutdagar.

