
Anteckningar,  BAR-möte 1 

BAR18/19 
Plats: Mötesrummet 
2018-09-07 

 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com 

Anteckningar, BAR-möte 1 

1. Mötets öppnade 

2. Pågående arbete 
Emelie: Haft möte tillsammans med Anna för att ge info och prata med Liganderna, Kön 

och TLC så att de bvet vad som gäller rent ekonomiskt för deras verksamheter 

Anna: Samma som Emelie och ska bokföra med Vivien nästa vecka 

Emanuel: Har ej något att bokföring än, men de kommer sätta budget för året. Sedan håller 

de även på att välja poster till Krexet. 

Kadar: Har bookfört hela veckan, mycket internsaker i KK som behöver bokföras, saker 

från i somras, mycket inköp från pubar etc. Han har även haft problem med fakturor till 

Carlsbergs som inte vill betalas osv.  

Evelina: Har inte gjort så mycket med ekonomin, men gjort mycket med gruppen och sina 

ledamöter för att komma igång med verksamheten. 

 Ej närvarande: Rebecka och Adrian 

3. Komma igång 
Den främsta kommunikationen för BAR kommer att vara mail, då det är skönt att skilja på 

sektionsengagemang och annat. Det är även skönt att kolla tillbaka i mailhistorik.  

- Drive: I driven finns det mesta som behövs för året, det finns pärmryggar, 

mall för verifikat, kvittoredovisningsblanketter etc. Nu finns även ett 

dokument för budgetrevidering. 

- Bra dokument: Finns i driven som nämn ovan, värt att nämna är även att 

det finns en lånblankett som man kan fylla i för att garantera att vi får tillbaka 

pengar vid utlån av större summor pengar.  

- Kvittoredovisningsmånad: För att det hela tiden ska finns 

kvittoredovisningsblanketter ska vi införa att man ansvarar för varsin månad 

då man ser till att dessa blanketter alltid finns i säckfunk. Schemat för det 

kommer ut något senare. Påminn även de ni är bokföringsansvariga för att de 

ska säga till om de är slut på blanketter då vi inte alltid märker det. Det finns 

även dokument för kvittoredivisningsblanketter på hemsidan som man kan 

skriva ut. 

 

4. Handelsbanken och överföringar  
Alla har ni fixat konto i handelsbanken, så nu ska Emelie bara koppla Emanuel. Om det sker 

överföringar från det allmänna kontot till specifika konton är det Anna som bokför den 

bankhändelsen.  

5. Budgetrevidering 
Den 25/9 ska Budgetrevideringen vara inne, så för att ha lite framförhållning ska man kollat 

över de resultatställen man är ansvarig över innan den 20/9 så att de kan diskutteras och sen 

sammanfattas till en budgetpropp.  



Anteckningar,  BAR-möte 1 

BAR18/19 
Plats: Mötesrummet 
2018-09-07 

 

THS Kemisektionen, Teknikringen 36B, 100 44 Stockholm, www.kongligkemi.com 

 

Två saker man eventuellt ska ändra är lokalhyran för KK, den höjdes till proppen i våras, 

men man kolar på andra alternativ till Stora gasque och då blir lokalen dyrare 

Pins till styrelseledamöter är även slut, så frågan var om det är något ledamöter eller tidigare 

står för, men det kan läggas in i budgeten.  

6. Kassaskåpet 
Vi ska nollställa koderna i kassaskåpet så att man vet vilken plats specifika organ har för att 

lättare veta när man ska byta koder. 

Därför får alla gärna kolla upp om de haft koder och isåfall hur många de haft. 

En tanke är även att använda sig av tillfälliga koder så att inte alla platser används upp.  

KK har haft 6 koder alternativt 4, då har mästarna haft en och sedan 3 nyckelpersoner. 4 

koder är bra. Knut har inte haft en kod. TLC och Paparazzi behöver en hela tiden, men 

organ som Krexet, Liganderna, Kön, Knut behöver det bara under specifika event. Tanken 

är då att de får en tillfällig kod och för att få det ska de kontakta Emelie minst 2 veckor 

innan. 

7. Övriga frågor 
MDs bokföring i nollespexet, får Ted skriva verifikat och Rebecka sedan signerar 

dem? 

Vi tycker det låter okej, så länge hon skriver under och då skriver hon ju som om det ör 

hennes. Vi tycker det är ok!  

Subventionering till sektionsarbete 

Detta är svårt att genomföra rent praktiskt eftersom man måste kunna bevisa att man isåfall 

inte har pengarna, och vad drar man gränsen? Det kan även utnyttjas fel. Det är om kan 

subventionera till de som verkligen förväntas närvara under vissa tillställningar, tex att 

Klubbmästaren förväntas sitta med under nolle eller att vissa mottagare förväntas sitta med 

på vissa sittningar under mottagningen. Men att göra det för enskilda individer kan nog bli 

svårt.  

Överlag blir det svårt att göra det pga ekonomisk svårighet, men man kanske kan göra det 

snyggare genom att göra det billigare för de som verkligen behöver gå. Även subventionera 

eller ge bort biljetter till de som vunnit priser och då förväntas vara på tillställningen för att ta 

emot det, tex styrelsens pris, årets lärare och hederspriset.  

Men vi kan gärna diskutera detta mer på nästa möte.   

KNUT och externrep för att stärka gemenskap med W och B 

Under året ska KNUT stärka sin egna grupp med sina ledamöter och samtidigt 

representanter från W och B i samband med planering av BKW. Så frågan var om KNUTS 

egna internrep kunde användas till det. Något man skulle kunna göra är att i 

budgetrevideringen lägga till en post för externrep som de kan ha till W och B för tex fika 

eller likande.  

 

KÖN och lättöl 

Kön har under event lättöl, så vad är det egentligen som gäller för den? 

De behöver ej lagerföra den, så Kön kan enklast bara köpa in den och sedan sälja den. Den 

ska inte förvaras i sprits, utan isåfall i spräckfunk. Kadar har pratat med dem inför fredag då 
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de ska ha pub, så under försäljningen så ska man i iZettle dela upp hävdryck och lättdryck så 

att Kadar sedan lätta kan bokföra det.  

Snabbgross och fakturor 

Mycket av mat till event och pubar köps in på snabbgross och detta innebär att ledamöter 

köper in och sedan måste kvittoredovisa det. Så frågan är om man kan fixa så att vi köper på 

faktura så att ledamöter ej behöver lägga ut pengar? 

Ett problem skulle vara till vem fakturan kommer, så om det går via mail är det isåfall lättare.  

Ytterligare ett problem, något större, är om folk utnyttjar det som privatperson och att vi 

sedan får en stor faktura på något som inte ingår i vår verksamhet. Så frågan är om detta går 

att lösa så att det blir säkert för sektionen.  

 

Fika till BAR-möten, vad vill vi ha? 

De flesta vill ha kaffe och även mjölk i det. Det mesta är ”nice”, ballerina kladdkaka är gott 

och delikatobollar!  

8. Nästa möte 
Datum sätts alltid på mötet till nästa torsdag 20/9 kl 18.00. Platsen blir antagligen 

mötesrummet och vi kommer främst att diskutera budgeten.  

9.  Mötet avslutas 
 

 

 

 


