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Anteckningar, BAR-möte 5 

1. Mötets öppnade 

2. Pågående arbete 
Emanuel: Nyss haft chefhelg och ska bokföra det, har subventionerat lite och ska försöka få 

in alla kvitton. 

Adrian: Börjat kolla kvitton från föreställningshelgen, ska sen göra den faktiska bokföringen 

sen. Tar tag i det när tid finns.  

Anna: Inte bokfört sen senast, betalar saker och gjort annat styrelsesaker.  

Kadar: Inte gjort så mycket sen senast. Kollar med budget inför julfesten. Vid event på MF 

köper man in alkohol och säljer på lokalen. Man får då en slutfaktura, slutar ofta i att man får 

tillbaka det. Lines hade inte hittat en sådan från förra året. Det skulle innebära att vi får in 

mer pengar detta år. Vad vill vi isåfall göra, vi får in ca 40 000 kr från båda åren.  

Evelina: Pratat med Akzo, måste ha något nummer Ska fixa det hon har innan jul.  

3. Mall försäljning av alkohol vid event 
Mallen från maskin ligger nu i driven och kan gärna användas.  

4. Visualisering av ekonomin inför SM2 
Frågan med hur alla ligger till med bokföringen inför SM:  Krexet har inget, Kadar ska sitta i 

omtentaperioden, så vi har nog inte så mycket att visa. Vi visar det till SM3 istället, typ 

internrep.mm. Som en halvårsredovisning.   

Vi kan kolla hur mottagningen ser ut, kanske kan visa något därifrån.  

 Emelie kollar med Becki. En update på det är att det går bra, speciellt det som är precis runt 

själva mottagnigen. Det som kommit in senare i höst ligger inte inne än.  

5. Företagskort på affärer (punkt som inte hanns med 

förra mötet) 
Detta är inte så säkert och lätta att fakturera oss, vilket gör att vi inte får kontroll. Korten 

skulle även behöva vara individuellt, kan inte stå på sektionen. Det är bättre att använda lån 

istället som praxis och se över rutiner. Vill få folk att låna samt känna att det är ok. Man 

kanske kan göra det generellt inför sittningar. Vi vill att folk ska låna! 

6. Övriga frågor  
Stripe (Adrian) 

Det finns något som kallas bonsai-pay också. Många bokför stripe och då bokför man det 

när Stripe samlar allt och sen skickar pengarna till oss under en transaktion. Detta borde 

funka då att bokför under en dag. Blir isåfall en lättre bokföring än vad vi haft tidigare. Vi ska 

dock prova iZettle först. 

Julfesten 
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Det kommer att bli lite revolutionerande av julfesten! Dels planerar KK att sälja biljetter i 

dörren, biljetterna kommer att säljas med  iZettle över nätet samt maskins alkoholmall 

kommer att försöka implementeras.  

Lyxmiddag 

Mat till vår lyx-middag, indiskt? Thai?  

Koh Phangang. 17.00 draget. Vi bör boka bord. Emelie bokar ungefär en vecka innan.  

7. Nästa möte 
Vi har ett möte efter jul när vi har fått vårt schema, då gör vi en doodle.  

8.  Mötet avslutas 


