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1. Mötets öppnade 
Tanken med detta möte är att diskutera ändringar inför nästa år budget. 

 

2. Pågående arbete 
Emelie: Har kollat budget och gjort andra styrelsesaker. 

Evelina: Har skickat alla fakturor för BKW, de är inte bokförda och alla betalningar börjar 

trilla in. Hon ska snart skicka ut påminnelser till de som inte har betalat.  

Robin (Nya KNUTE): Nada, har inte haft en överlämning än, men det kommer.  

Anna: Ligger ikapp med all bokföring och är uppe i 350 verifikat. Det har tagit tid. Väntar 

lite på andra personer för att kunna göra det sista.  

Kadar: Har haft Berzelii, har betalat alla fakturor, men ska fixa kvittoredovisningar och 

fortsätta med bokföring samt lägga in i Fortnox,  

Lou: Lyssnat på Kadar.  

Rebecka: Pratat med pH om sittningen, ska bokföra lite snart.  

Emanuel: Suttit med bokföring idag, börjat att fila på verifikat som ska vara klara inom en 

ranglig tid. Betalat lite fakturor. Ser ljust ut med bokföringen.  

 

3. Budget 19/20 
Under detta möte gick vi igenom ändringar som de bokföringsansvariga vill se vid sina 

resultatställen. Alla ändringar läggas in i ett dokument som ligger i driven, sedan 

sammanställs det av Emelie och Anna i det dokument som skickas in till SM.  

RS1: Ändrar några budgetposter så att det stämmer mer överrens med verkligheten, detta 

gäller t.ex. KÅT, medlemsavgifter, CHUST, samt lite andra saker. Vi ska även ändra så att 

alla bankkostnader bokförs på RS1. 

RS2: Tar bort inköp av pins då det ska ske nästa år och sedan vill Emelie höja representation 

om det finns spelrum för det då den i dagsläget inte täcker alla utgifter som förväntas av 

styrelsen.  

RS3: Har inte jämfört med årets resultat än, men inkomster och kostnader ska anpassas efter 

detta års resultat.  

RS4: Har ej kollats igenom än 

RS5: Rebecka vill ändra lite förhållanden mellan inköp av varor och internrep för att tydligare 

visa vart pengarna går. Under denna del diskuterade vi även mycket internrep och hur t.ex. 

hoodies och annat kan sponsras av sektionen. Rebecka ska även kolla med gamla Kronpheus 

för att se över relevanta ändringar. 
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RS6: Evelina vill ändra lite för att det mer ska spegla hur det ser ut. Det är dock lite svårt när 

det varje år varierar inom BKW-teamet vilka kostnader som betalas av vilken sektion. Hon 

ska kolla med Bergs för att kunna få ett tydligare resultat hur intäkterna ser ut efter BKW.  

RS7: Krexet har inte några större ändringar de vill göra, men i budgeten för lokalhyra ska 

endast Teater tre stå med.  

RS8: Kadar vill höja vissa kostander och kommer även behöva uppskatta hur mycket 

försäljnigne av alkohol har ökat under året.  

Gemensamt för alla är att man till fredag kan skriva in de ändringar som fortfarande är 

relevanta för nästa års budget. Efter det ska budgeten sammanställas och en propp skrivas.  

Då vi framöver ska bokföra alkoholen separat och inte som alkoholbiljetter kommer 

budgeten behöva strukturera om den, man ansvarar för sitt eget resultatställe och det räcker 

med en uppskattning, det behöver inte vara exakt då vi har svårt att jämföra med något. 

 

4. Övriga frågor  
Vi diskuterade lite hur man bokför med iZettle vid t.ex. en pub som går över midnatt. Detta 

ska inte vara ett problem, man kan kolla på kvittot. Det gäller bara att ha koll på 

bankkostanaden om det är ett event dagen efter.  Man tar ut det man behöver.  

 

5. Nästa möte 
Nästa möte blir den 14 maj, återkommer med exat tid senare.   

 

6. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


