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1) På lämpligt sätt har försorg dragits därom,
att matlagens huvudmän erhållit blanketten
N:o 2 samt fullmaktsblanketten (Blankett
N:o 4), för befullmäktigande av annan person
att avhämta köpkorten åt matlaget.

2) Matlagets huvudman eller av honom befull-
mäktigad person infinner sig vid utdelnings-
stället medförande blanketten 2, i vilken införts
personuppgifter angående alla till matlaget
hörande medlemmar samt meddelande angående
hos matlaget möjligen befintligt, beslag under-
kastat förråd.

3) Såsom till samma matlag hörande räknas
de personer, vilka äro bosatta och åtnjuta sin
huvudsakliga dagliga näring i samma hushåll.
Till lantbrukares matlag höra sålunda, utom
hans familj, alla i hans gård bosatta och i går-
dens kost varande arbetare. Arbetare, vilka
åtnjuta lön å stat, höra icke till sin arbetsgiva-
res matlag utan bilda ett eget matlag — jämte
familj, om de äro gifta eller ensamma för sig,
om de äro ogifta. Yppar sig fall, då person
erhåller sin kost i något matlag, oaktat han är
annorstädes bosatt, anses han bilda eget matlag,
och av honom fordras vederbörlig anmälan och
äger han personligen eller genom befullmäkti-
gad person avhämta och utkvittera köpkort.

4) För det fall, att matlags huvudman icke
medhar blankett 2, utgives åt honom sådan å
utdelningsstället för att där ifyllas. Kan han
icke med stöd av sitt minne lämna alla i blan-
ketten fordrade uppgifter, skall han senare giva
fullständiga uppgifter, men erhåller vid utdel-
ningen köpkort, såvida han säkert känner anta-
let av matlagets medlemmar.
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5) Matlagets personförteckning järnföres med

utdrag ur mantalslängden, vallängden, kommu-
nens personförteckning eller annan sådan för-
teckning, som möjligen står till förfogande.
Köpkortens utdelare gör i förteckningen nödiga
befunna rättelser eller överlämnar åt huvud-
mannen för matlaget att på utdelningsstället
införa rättelserna.

Anvisningar för utdelning av köpkort genom
förmedling av huvudmännen för matlagen.

6) Allmän regel är, att köpkort utgives åt
envar, som i kommunen har varaktigt bo och
hemvist.

7) Köpkort för icke utgivas åt i ordinarie
tjänst varande värnpliktig, åt person, som
tjänstgör på fartyg, vilket förmedlar trafik på
utlandet, åt person, som intagits i intemat, kom-
munalhem, straff-, uppfostrings- eller annan
sådan anstalt eller i sjukhus för längre tid än
två månader, ej heller åt sådan person, vilken
tillfälligt är bosatt i någon stad eller köping
och såsom antecknad i invånarförteckningen för
någon gård erhåller köpkort därstädes. Däremot
erhåller person, som på sådant sätt tillfälligt
bor i någon annan landskommun köpkort där,
varest han äger varaktigt bo och hemvist.

8) Utdelare av köpkort skall genom förfråg-
ningar hos vederbörande försäkra sig därom, att
i medlemsförteckning över matlag icke ingå
personer, åt vilka i vederbörande kommun icke
skall utgivas köpkort.

9) / personförteckningen över matlaget an-
tecknar utdelare av köpkort vid varje person
numret på det åt honom utgivna köpkortet.
Åt matlagets huvudman eller av honom befull-
mäktigad person utgivas de köpkort, vilka till-
komma matlaget och tages av honom på blan-
kett N:o 2 kvitto över de mottagna köpkorten.
Person, som med fullmakt erhåller köpkort för
något annat matlag, skriver under kvittot nam-
net på matlagets huvudman samt därunder
„genom" samt sitt eget namn. Om sålunda Karl
Pettersson med fullmakt tager mot köpkort för
Matts Anderssons matlag, underskriver han
kvitteringen på följande sätt:

genom Karl Pettersson.

10) Åt dem, vilka erhålla köpkort, påpekas
vid utdelningen, att köpkortet för att vara gil-
tigt, bör förses med dess ägares namn, yrke,
karaktär eller befattning, födelseår och adress
samt att köpkortens ägare själva böra draga
försorg om dessa anteckningar.
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11) Utdelningen av köpkort har beträffande
vederbörande matlag sålunda slutförts. De
ifyllda blanketterna N:o 2 samt till sådana
blanketter hörande fullmakter skola omsorgs-
fullt bevaras, fullmakten fogad till vederbörande
blankett N:o 2.

12) Över de matlag, åt vilka köpkort utdelas,
föres noggrann förteckning, av vilken framgår
namnet på matlagets huvudman, by, antalet till
matlaget hörande personer samt det lägsta och
det högsta numret på de åt matlaget utgivna
köpkorten.
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13) Sedan utdelningen slutförts, sammanräk-
nas med ledning av den i föregående punkt
nämnda förteckningen, åt huru många matlag
och personer köpkort utgivits samt fastslås,
huruvida det till förfogande stående förrådet
av stämplade och numrerade köpkort minskats
med samma belopp, som köpkort enligt förteck-
ningen utdelats och därest detta icke är fallet,
undersökes, var fel blivit, begånget.

14) De icke utdelade köpkorten samt annat

vid utdelningen använt eller erhållet material
överlämnat till kommunalnämnden.


