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ANTECKNINGAR BAR-MÖTE 1 

1 Uppföljning BAR0 

1.1 Parallella konton 
Alfred har kollat upp huruvida vi kan fixa ännu en inloggning till FortNox och ska mejla 

THS vice ordförande om detta. 

1.2 Digitala verifikat 
Alfred har hört med Emelie och enligt THS ekonomiråd ska det inte vara några konstigheter 

att använda Fortnox egna verifikat i den fysiska bokföringen. Även om de inte är lika snygga 

som våra egna. 

1.3 Att klumpa verifikat 
Man kan klumpa flera transaktioner på samma verifikat så länge de sker på samma datum. 

Det är isåfall mycket hjälpsamt ut granskningssynpunkt ifall det framgår i verifikatet hur 

saker och ting hänger ihop. Ett verifikat som inte går att förstå kan tyvärr inte godkännas av 

revisorerna.  

2 Status på bokföringsarbetet 
Simon 

Har ovvar som ska bokföras och några kvittoredovisningar varav ett fåtal från i somras ska 

stämmas av med Anna. 

Rebecka 

Ligger i fas och har bokfört alla kvitton och fakturor hitills. Ska bokföra café Kajjan och 

sittningar. 

Robin 

Ingenting än så länge. 

Emanuel 

Hans laptop är trasig, så hans möjligheter att bokföra är begränsade just nu. Pärmarna är 

tillbaka i Draget. 

Denis 

Ingenting än så länge. 

Lou 

Det finns en del att göra men i allmänhet går det bra. 

Alfred jobbar på rutiner för att på ett enkelt sätt kunna följa hur status på bokföringsarbetet 

ser ut. 
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3 Reviderad kontoplan 
Alfred har med ett förslag på ny kontoplan som gås igenom, diskuteras och finputsas. Hurra 

för strategisk utveckling av ekonomin! 

4 Budgetrevidering 
BAR går igenom allas förslag på revidering av budgeten samt de förslag som har inkommit 

ifrån sektionen. Diskussion förs och beslut fattas. Hipphipp! 

Alfred verkställer besluten, färgkodar budgeten och skriver propositionen efter mötet samma 

kväll. 

5 Information och diskussion 

5.1 Kontraktsfakturering 
Vi har ett kontrakt som medför att sektionen ska få en summa pengar av ett företag. Rebecka 

vill att en del av summan bokförs under mottagningen för att balansera kostnaderna som har 

uppstått till följd av samarbetet. 

Vi gör så att när pengarna för kontraktet rullar in bokför Robin 13000 kr under RS5 och 

resterande summa under RS6. 

5.2 Parallella Fortnoxkonton 
Finns behovet? Mötet finner det så. 

5.3 Datumstämpel 
Lou har köpt en datumstämpel som kan användas för att datera verifikat och minska 

skrivkramp. Den finns tillgänglig i mötesrummet för användning av den som behöver den. 

Inköpet är inlagt i budgetrevideringen. 

5.4 Förvaring av bokföringsunderlag 
Bokföringsunderlag som ännu inte har behandlats ska i största möjliga mån förvaras 

tillsammans med bokföringspärmen i en märkt mapp/fördelare. Samma riktlinjer för 

förvaring som för pärmen gäller, se anteckningar BAR0. 

5.5 Utrensning av gammal bokföring 
Sektionen har en massa bokföring som är äldre än 7 år (gränsen för hur länge bokföring ska 

arkiveras) och i nuläget mest tar upp massa plats. BAR spånar på roliga idéer för hur 

utresningen ska gå till. Revisorerna är meddelade om att utrensningen planeras. 

5.6 Internrepsmys 
Alfred ska göra en doodle för en mysig middag på Koh Pangan eller dylikt. 

5.7 Avstämning 
Hur bekväma är folk med att bokföra? Vad tycks om upplägget på BAR-mötena hittills? 

Mötet går ett varv. 
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5.8 Genomgång av hur man korsrefererar bankhistorik 

och bokföring 
Alfred visar BAR hur man kan kontrollera att bankaktiviteten för ett konto stämmer överens 

med dess bokförda saldo. Detta kan användas för att reda ut diskrepanser. 

5.9 Halvtidsrapport 
Diskussionen bordläggs till BAR2. 

6 Nästa möte 
Nästa BAR-möte är den 8/11 kl 17.15.  

I skrivande stund ser agendan ut såhär: 

• Uppföljning på BAR1 

• Status på bokföringsarbete 

• Diskussion halvtidsrapport 

• Information X-kvitton 

• Nästa möte 

 


