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Protokoll, BAR-möte 2 

1. Mötets öppnade 

2. Pågående arbete 
Kadar: Nästan klar med bokföringen, bara puben i fredagas kvar. Tog bara 3 hela dagar. 

Tuffaste bokföringsdagen.  

Anna: Inte ikapp med bokföringen, nästan inte bokfört nåt, kan inte skriva ut. Arbetet med 

budgetrevidering 

Emelie: Budgetrevideing 

Adrian: har inget att bokföra, hade möte med Emanuel för budgetrevideringen 

Evelina: Letar efter en faktura från bullen, men hon har mailat dem.  

3. Kvittoredovisning 
- Alla i BAR kommer ha en månad då de ansvarar för att det finns 

kvittoredovisningar i draget. Schemat är enligt följande. 

SEP: Emelie 

OKT: Rebecka  

NOV: ANNA 

DEC: Evelina 

JAN: Kadar 

FEB: Krexet 

MARS: Emelie  

APRIL:                     nya Kromp 

Maj: Kadar 

JUNI:                       Anna 

- GDPR. Blanketten för kvittoredovisning har ändrats för att anpassas till 

GDPR. Andra åsikter är att ha ett separat fält för Clearing nummer, att om 

det är ett större kvitto kan man ta det på baksidan samt att man ej ska vika 

kvitto. Emelie fixar. 

4. Budgetrevidering 
Skrivare för viktiga dokument, kvittoredovisning  

Om becki kan lägga in några saker i revidering som är en lägre kostnad än tidigare så att 

mottagningen inte går så mycket back, vilket den inte gör. Så balansera upp mer så att det ger 

en mindre falsk bild.  

Mottagningen ska ju gå back, då kan man göra annat kul!  

Krexet sak balansera upp kostanden med biljettpriserna  

UK ej skicka iväg eller administrera resor till andra länder, så de ska inte ha resebidrag etc.  
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Skapa mall för internrep för alla organ 

Evelina ska kolla intäkter på BKW och se om man eventuellt kan lägga till det också. 

Om frågor om Emelie och Anna har frågor om budgeten kan de ta det via FB. Det är ok för 

resten av BAR. 

5. Kassaskåpet 
Vi ska fixa koder och nya platser till kassaskåpet så att det uppdateras.  

6. Övriga frågor 
- BAR-kalender ska fixas, Emelie fixar 

- Vi vill skapa mall för alla internrep så att det är lättare att bestämma.  

- Nya postfack ska köpas in. Emelie fixar 

 

Subventionering till sektionsarbete 

Lägga ner pengar för att kunna vara med, utklädnader för bluffis mm. tex om mottagningen 

går +. Viktig sak med inkludering enligt Adrian. Vi ska under året jobba och kolla på detta. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte sätts till den 8/10 kl 15.30, förhoppningsvis i draget.  

8.  Mötet avslutas 
 

 

 


