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ANTECKNINGAR BAR-MÖTE 0 

1 Möten 
Vi ska sträva efter att hålla beslutande BAR-möten i den första hela skolveckan varje månad 

och kommer spika exakta tider löpande. Eftersom att vi behöver ses innan SM1 är dock 

tiden för BAR-möte 1 satt till onsdagen den 25e september kl 17:15 i mötesrummet. 

2 Budgetrevidering 
Till SM1 är det dags för budgetrevidering! Det finns ett spreadsheet i Drive med ett 

arbetsblad per resultatställe där man kan fylla i och motivera de förändringar man vill göra i 

sin del av budgeten. 

Ta tillvara på möjligheten att genomdriva förändringar i er verksamhet eller göra så att 

budgeten bättre speglar verkligheten. Prata med era ledamöter och se ifall de har några 

förslag! 

Om en ökad kostnad balanseras upp av en höjd intäkt är det mindre kontroversiellt. 

Förslag på ändringar kommer att diskuteras och fastställas på BAR-möte 1 så se till att ha era 

förslag redo tills dess      . 

3 Bokföring 

3.1 Fortnox projektredovisning 
Projektredovisningsfunktionen i Fortnox är ett bra verktyg för att öronmärka pengar och se 

hur mycket som går in och ut ur olika projekt eller hur väl de stämmer överens med budget. 

Bifogar ett utdrag ur vice-överlämningen: 

… Programmet klarar grundläggande bokföring och är användarvänligt i sin utformning. Ett 

tips är att använda projektfunktionen i Fortnox. Det gör att man lätt kan generera rapporter 

kontinuerligt för att se hur olika delar av verksamheten går. Till exempel har jag (Johan) gjort 

ett projekt per organ under den centrala verksamheten. Det gör att man med ett knapptryck 

kan se hur mycket pengar ett organ har använt av sin internrepp när de kommer och frågar, 

istället för att behöva sitta och räkna ihop allt varje gång (bild 1). 
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Bild 1: Inloggningsbild. För att kolla internrepp om du använt projekt, tryck på 
rapporter, sen kontoanalys. 

När man väl kommit till kontoanalysen behöver man fylla i tre rutor enligt bild 2. Börja med 

kontonummer, det är samma som i kontoplanen. Se till så att datumen stämmer. Välj sedan 

vilket resultatställe som du vill kolla. Till sist kan du välja vilket projekt du vill kolla, till 

exempel ett internrepp. Tryck sedan på hur du vill se rapporten (i ett nytt fönster, PDF etc.). 

 

Bild 2: De viktiga rutorna att fylla i är inringade i rött. 

Trycker man visa på skärm kommer följande rapport (bild 3). Saldot kan då jämföras mot 

budget.  
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Bild 3: Ett utdrag över hur en kontoanalys ser ut.  

 

3.2 Fortnox verifikat 
Ett alternativ till att fylla i sektionens egna verifikatmall är att fylla i verifikaten direkt i 

Fortnox och sedan skriva ut dem. Alfred ska kolla huruvida detta är ok. 

3.3 Fysisk bokföring 
Det är viktigt att alla verifikat med underlag finns tillgängliga i fysisk form, både av juridiska 

skäl och för att det underlättar granskningen av bokföringen. Under skoldagar förväntas alla 

bokföringspärmar finnas på plats i mötesrummet. Om man vill ta hem pärmen för att t.ex. 

arbeta under helgen eller lovet skickar man ett mejl till bar@k.kth.se och revisor@k.kth.se 

där man skriver vilken bokföring man tar med sig och när den åter är tillbaka i Draget.  

Tänk på att betalningsunderlagen i bokföringspärmarna är värdehandlingar och var försiktiga 

med dem      . 

3.4 Kontoplan 
En idé för året är att revidera sektionens kontoplan. Kontoplanen klassar vilka typer av 

transaktioner som bokförs av sektionen och en vision är att den i år ska kunna göras om för 

att bli mindre, mer lättförståelig och bättre anpassad för våra syften. Alfred kommer 

presentera förslag på ändringar som diskuteras på BAR-möte 1, om ni har några egna 

ändringsförslag får ni gärna mejla dem till vordf@k.kth.se. 

3.5 Fortnox-schema och inlogg 
Det ligger snart uppe ett schema i Drive där man kan paxa tider att använda. 

Alfred ska kolla upp möjligheten att fixa en till Fortnox-inloggning för i år. 

mailto:bar@k.kth.se
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3.6 Kvittoredovisning 
Om man ser att kvittoredovisningsblanketterna i Secfunk är slut så fyller man antingen på 

eller skriver i gruppen så att den som har möjlighet får reda på det. Tjoho för kollektivt 

ansvar! 

Tidsgränsen för inlämning av kvitton är upp till vardera bokföringsansvarig att spika samt 

hur ni gör med försenade kvitton. 

4 Halvtidsrapport 
En idé som togs upp under mötet var att införa en ekonomisk halvtidsrapport som 

presenteras på SM3. Tanken är att det som presenteras blir all bokföring mellan den 1 juli 

och 31 december och att de ekonomiansvariga som sitter på kalenderår (eller Krexets 

omstartsår) strävar efter att då vara helt klara.  

Fördelarna är att 

• den ekonomiska rapporteringen till sektionen blir mer kontinuerlig 

• att hela tjocka bokföringen inte presenteras ett halvår efter att verksamhetsåret löpt 

ut 

• sektionen får möjlighet att se och påverka ekonomin UNDER det aktuella året 

• bokföringsansvariga får en milstolpe att sikta på för att ligga i fas 

Nackdelarna är att det blir mera deadlines och arbete för BAR      

Inga beslut har fattats om detta, men det kan komma att tas upp för diskussion på 

kommande BAR-möten. 

5 Nästa möte 
Nästa BAR-möte är den 25/9 kl 17.15.  

I skrivande stund ser agendan ut såhär: 

• Uppföljning från förra mötet 

• Budgetrevidering 

• Ny kontoplan 

• Rutiner för workshops 

• Diskussion halvtidsrapport 

• Internrep och mys 

• Nästa möte 


