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Anteckningar, BAR-möte 4 

1. Mötets öppnade 

2. Pågående arbete 
Adrian: Hans faktiska ekonomiska arbete börjar nu efter föreställningarna, han ska vänta lite 

så att han får in allt och sen börja bokföra. Emanuel ska vara med och lära sig. 

Emanuel: Preppar inför chefshelg med Krexet, sen börjar det i december och han ska även 

hjälpa Adrian. 

Kadar: Ligger lite efter, sedan senaste möte har han ej bokfört. Försöka komma ikapp denna 

vecka! 

Becki: Inte bokfört, men betalat det som kommer in. Ska kolla igenom allt som kommit in 

innan tackfesten och att det sista blir inbetalt.  

Anna: Har bokfört mycket, är uppe i 110 verifikat och nästan helt i fas. Har även varit på 

bokföringsutbildning på THS. Hon har även kollat på iZettle som alternativt betalsätt för 

internetbetalningar. 

Emelie: Fixat lite småsaker, svarat på mail mm.  

 

3. Mall för internrep 
Vi skulle vilja ha en mall för hur mycket internrep varje organ ska få då det i nuläget är svårt 

att veta hur mycket varje organ bör ha. Vilka faktorer bör man kolla på? 

Dessa två är viktiga faktorer: 

- Arbetsbörda 

- Antal medlemmar 

Det vore bra att göra en undersökning och även se vilka organ som faktiskt använder upp 

sina internrep. Där själv får uppskatta sina timmar och beskriva sina arbetsuppgifter.  

Detta går även hand i hand med styrelsens VP med hållbart engageman, så vi ska kolla på att 

göra en gemensam undersökning. Emelie kollar upp och delar sedan t.ex. i OAR och ber 

ansvariga säga, samt maila till funktionärer.  

 

4. Bokföring och alkoholbiljetter 
Som det ser ut ni bokför vi endast försäljning av alkoholbiljetter, kan hända att vi måste dela 

upp så att man ser exakt vilken typ av alkoholdryck man bokför. Kan nog ebhövas kollas 

upp. Det skulle eventuellt vara ett bra perspektiv för alkoholkulturen.  

Emelie kan maila Maskin för att se om vi kan få ta del av ett dett dokument där de enkelt 

delat upp så att man lättare kan bokföra det.  

Vi bör även skapa tydliga rutiner för lagervärde i spritis. 

 



Anteckningar,  BAR-möte 4 

BAR18/19 
Plats: Mysrummet 
Tid: 17:45 

2018-11-05 
 

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

5. Övriga frågor  
- Teambuildingevent alternativ middag? 

Skulle vara trevligt med en middag, typ en lyxmiddag och äta ute indiskt/thai. 

Emelie gör en doodle och kollar på datum.  

 

- Förenklad bokföring,  

Som det är nu skriver man i fortnos samt gör verifikat, vilket bli att man gör det två 

gånger. Så frågan är om det är ok att endast skriva ut det via fortnox? Vi frågade 

revisorerna och de tycker att det lät ok.  

 

- Företagskort på affärer 

Vi tar detta på nästa möte.  

 

- Alternativa betalningssätt 

iZettle ser bra ut, de har en transaktionsavgift på 2.5 % och är kompatibel med 

hemsidan. Det är dock osäkert hur försäljningsrapporten ser utl. Isåfall skapar man 

en produkt för eventet och det skulle bara vara vi som kan se vilka som betalat. 

Måste kolla allergier Vi kan prova, typ på ÄPS eller liknade.   

Kan även kolla Stripe, men det krångliga med Stripe är att man måste ha tillgång till 

hemsidan. Stripe har 3.0 % som transaktionskonto.  

Alla i KK vet typ koden till iZettle, det är bra, men vi bör ändra typ varje halvår och 

även byta det nuvarande. Vilka vill ha access till iZettle: BAR, TLC, Liganderna, 

MD, pH, Krexet. 

Man måste kanske även ändra försäljningsmetoder för biljetter, att sitta i Draget 

under en lunch för att få in pengar och på så sätt få mer biljetter sålda.  

6. Nästa möte 
Vi gör en doodle för att hitta ett bra datum.  

7.  Mötet avslutas 
 

 

Något vi bör kolla på är även riktlinjer för kontrakt och t.ex. lagervärden för alkohol och 

märken.  

 

 

 


