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Anteckningar, BAR-möte 3 

1. Mötets öppnade 

2. Pågående arbete 
Becki: Är nästan helt klar med bokföringen och är alltså rätt i fas. Hon har bokfört så 

mycket hon kan. Nu ska hon ta paus till efter tentap. 

Emelie: Suttit med budgetrevidering, gjort en reviderad kvittoredovisning och förbetett i 

mötet. 

Anna: Suttit med budgetrevideing och betalt ut pengar för inköp. 

Emanuel: Kollat budget för Krexet och räknat om summan. Ska snart släppa biljetterna till 

Krexet. 

Adrain; Som Emanuel fixat med budget  

Evelina: Ska sitta med Lovisa för att komma igång med allt. 

Kadar: Har bokfört kontinuerligt för att komma ikapp med allt. Men sen kom nolle, så tar 

det efter tentap. Han jagar folk för att betala senare.  

 

3. Bokföringsutbildning  
Den 30/10 kl. 18.00 är det en bokföringsutbildning som THS anordnar. För anmälan se 

mail.  

4. Diskussionsfrågor 
Subventionering till sektionsarbete 

Vore trevligt och rätt att göra mot mottagarna, men innan vi gör något vill vi se hur resten av 

mottagningen går med pubar mm. I år var sittningens biljetter för mottagarna 

subventionerade med 25 kr.  

Man skulle eventuellt bara kunna subventionera för maten (hur mycket det nu blir), isåfall 

skulle alkohol och dricka bli en extra kostnad. Bara det inte är dryck.  

Det som man borde subventionerar för de som verkligen måste vara där d.v.s. de 10 % som 

måste vara där utifrån THs policy.  

Så avvaktar vi tills vi vet och då kan få en bättre överblick.  

 

Hur ska vi resonera om t.ex. sittningar, pubar etc inte finns i budgeten?  

Svårt att lösa, ofta det händer, dels budget med mat och dekor på samma kvitto, egentligen 

måste man vara noga, men hur gör man? 

Budget är ett förhållningssätt för att kunna ha det, och man kan kolla hur det är förhållandet 

mellan intäkter och kostander. Man måste även utgå från verksamheter och se vad deras 

uppgifter, t.ex. KKs verksamhet är sittningar och pubar.  Vill man ha pubar eller likande bör 

det vara i samråd eller i sammarbete med KK 

Om man vill ha pubar vid andra dagar så kan KK fixa det, bara det finns en fest och stad.  

Vill man ha ett event med alkohol, kolla med KK om det då fungerar med ett sammarbete på 

fredagar. Men om man vill ha en annan dag får man kolla med KK, det räcker inte endast 
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med Fest och stad. Skulle man ha det en annan dag än fredag, då faller det på KK och blir 

mer på Kadar.  

KK har rätt att säga nej, man måste revidera hela tiden. Vi har många fester, men man ska få 

säga nej. Kvalitet framför kvantitet.  

5. Övriga frågor  
Rebeckas fråga om bokföring och andra sektioner 

”Denna kanske man kan ta upp senare också. Det är tungt att skriva verifikat, det är 

pappersarbetet som är tungt, ej att skriva in det i fortnox. Är det rimligt att ha 

pappersverifikat?  Räcker det att man endast kopplas till fortnox så att man inte gör dubbelt 

arbete och skriver ut det direkt därifrån? 

Emelie och Anna ska kolla på ER 

Andra betallösningar 

Vi vill hitta ett annat betalningssätt än bankgiro, vi ska kolla på ER hur andra gör. Vi kan 

endast använda Stripe till Squarespace, men vad har andra? Är det värt att ha 1 % mer för att 

folk betalar och allt händer på en gång? 

Något som antagligen vara att vidaredirektera till andra betalsätt, då behövder det inte funka 

direkt med hemsidan. Men vi ska kolla vidare vad som funkar med hemsidan. 

Nolle budget 

Efter ungefärliga beräkningar så går Nolle ungefär back med ca 15 000 kr back. Men nästan 

alla betalningar är klara, det är typ 3 betalningar kvar och elektro. Tidigare år har det gått 

mellan 3-5 000 back. Kadar förväntar sig även att gå back typ 10 000 kr, så lite mer än 

tidigare år då de köpt in mer dekor, även mer lokalkostand.  

Övrigt 

Då Rebecka skrev ut många kvittoredovisningar under mottagningen, kommer Kadar att ta 

oktober.  

Mall för internrep kan vi ta under snare.  

6. Nästa möte 
Nästa möte sätt till måndag den 5/10- 2018 och kl 17.45.  

7.  Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 


