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Anteckningar, BAR-möte 6 

1. Mötets öppnade 

2. Pågående arbete, uppföljning samt deadline för 

bokföring 
Emelie: Har suttit med den Ekonomiska policyn samt börjat med att upprätta ett nytt PM. 

Kronpheus (Becki och Rebecka): De har haft tre överlämningar. De har kollat på hur 

handelsbanken fungerar, hur man bokför samt FortNox. Becki har även pratat med Rebecka 

om att ha tydliga riktlinjer mot alla i mottagningen sen. Becki är helt klar.  

Emanuel: Krexet har dragit igång, snart är det Kickoff som Emanuel ska fixa och efter det 

blir det mer att göra.   

Anna: Har bokfört och ligger ungefär i mitten på januari. Inte så långt efter men har inte 

bokfört på ett tag nu. Vissa saker från hösten kvar.  

Evelina: Har bokfört i helgen. Snart är det även BKW och då ska hon börja skicka ut 

fakturor. 

 

Vi sätter en deadline för att allt fram till januari ska vara bokfört senast den 24/2. Anna, 

Evelina och Emauel är inte helt klara, men hinner nog bli det.  

3. Kontinuitet av bokföring 
Lite backning från förra årets revisorer är att ha kontinuerlig bokföring som ser likadan ut för 

alla, vi ska kolla lite på det till nästa möte. Vi ska även från nu börja med att referera till de 

verifikat som är kopplade med varandra.  

4. Maillådor och fakturor via mail 
Vi vill försöka få så många fakturor via mail, då det har varit problem med sen post. Skulle 

det vara så att man känner att det blir jobbigt med alla mail blandat med KTH så kan man 

skapa en mailkorg. Skulle detta vara relevant, prata med Emelie då.  

5. Diskussion av PM och den Ekonomiska policyn 
En liten uppdatering av den ekonomiska policyn är påväg och även upprättandet av ett PM 

kallat för PM för hantering av pengar. Emelie lade upp de lite för kort innan mötet, så ingen 

har hunnit läsa dem, men hon skulle gärna vilja ha respons på den från BAR, så hon ber er 

att skicka en liten lista med respons någon gång innan denna vecka är slut, dvs innan 10/2.   

6. Diskussion om ej kvitton på köp 
Det händer att kvitton försvinner vid köp som sedan ska kvittoredovisas. Vad är våra 

rutiner? Enligt lag måste man kunna redovisa vad man köp mm, men samtidigt blir våra 

medlemmar lidande om de ligger ute med stora summor som de inte har möjlighet att få 

tillbaka.  

Skulle man missat eller tappat bort kvitto är vårt råd att man går tillbaka till affären och ber 

de skriva ut dem, är det en stor kedja bör inte detta vara något problem. Detta för att visa att 

vi verkligen behöver kvittot, i många fall går det även.  
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Skulle summan vara under 200 kr får det vara, men överstiger summan det samtidigt som att 

det är något till sektionen, kan man göra bevis för var man köpt och lösa det. Mat ska man 

ändå äta, så där är vi inte lika medgörliga.  

7. Emanuels fråga om iZettle 
Hur ska Krexet göra vid försäljning vid eftersläppet på deras sittning, kan de använda 

iZettle? Svaret är nej, använd swish kopplat till Emanuel. Just försäljning av alkohol med 

iZettle är vi inte helt säkra på hur det fungerar, vi ska kolla med Kadar för att se hur det 

påverkar alkoholtillstånd mm.   

Emanuel har även en fråga hur de ska sälja biljetterna för Krexet. Kolla med Adrian och var 

som står i din överlämning, antingen kommer det nog att vara Stripe eller iZettle.  

8. Övriga frågor  
Kvittoredovisningsvecka: Kan vara svårt att veta vart man hittar vilken vecka man har. Det 

har legat i ett av protokollen, men Emelie lägger ut en lista på det i driven, både på 

kassaskåpslistan och kvittoredovisningslistan.  

9. Nästa möte 
Nästa möte blir antingen den 25/2 eller 27/2. Vi säger prel 17.00 då några kommer att 

behöva lite tidigare än vanligt. Vi vill kolla med Kadar när han kan. Det är bra om både Becki 

och Adrian kan vara med också.  

- Vi bör kolla igenom all bokföring fram till jan, så att det mesta stämmer. 

- Diskutera alkohol och event som inte är i draget, detta för kanske även disskuteras 

med $$ och mästarna. Man kanske måste göra en policy, så att man har något att gå 

efter.  

- Utvärdera iZettle och eventuellt lyckas stoppa alla mail.  

- Kolla fler inloggningar med FortNox, så att man kan äta, bokföra tillsammans och 

kolla hur alla bokför.  

- Andra lösenord för FortNox (efter Ekonomisk berättelse för förra läsåret gått 

igenom) samt på Izettle. 

- Vi bör även diskutera internrep. 

10. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 

 

 


