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Anteckningar, BAR-möte 7 

1. Mötets öppnade 

2. Pågående arbete 
Emelie: Har skrivit på PM för hantering av pengar och den Ekonomiska policyn, samt fixat 

styrelsesaker.  

Anna: Har även hon fixat med den ekonomiska Policyn och PM för hantering av pengar. 

Hon har bokfört mycket,  är i mitten av mitten av januari och allt är i Fortnox. 

Evelina: Har gjort klart allt fram till januari och är klar med allt innan BKW. Ska fixa med det 

mesta med BKW snart, bl.a. skicka ut fakturor. Hon vill bli klar så snabbt som möjligt, gärna 

innan sitt Exjobb.  

Rebecka: Har gjort ett verifikat, börjat på äskningen, hon ska även ha uppstartsmöten om 

ekonomin med de andra organen. 

Emanuel: Klar med bokföring fram till ungefär kickoffen. Han har inte gjort verifikat, utan 

har istället fixat budget och överföringar. Han ska fixa verifikat och ska ta hem pärmar.  

Kadar: Försöker att budgetera Berzelii, han håller på med restaurangrapporten som ska till 

Stockholms stad, den sträcker sig från mars till mars och ska vara inne i april. Försöker 

bokföra, ska ta ett ryck under tentap. 

3. Revisorernas punkt  
Oscar var på mötet då revisorerna vill skapa en öppen dialog med BAR och även ge lite info. 

De tryckte även på att de bokföringsansvariga gör ett starkt jobb ! 

Som det är nu klubbar man igenom en budget på SM4 och SM1, men den saknar ofta 

underlag då bokslutet inte är klart. Både BAR och revisorerna var eniga om att stäva mot att 

bli klara med bokslutet innan SM1.  

För att revisorerna ska kunna granska så lätt som möjligt vill de att BAR bokför konsekvent 

som grupp.  

Ted är gyllene exemplet och det är bra med referenser mellan verifikat, så att man vet vilka 

verifikat som är kopplade till betalningarna och nedskrivningarna. De bokföringsansvariga 

får dock själva vilja om de vill bokföra direkt i Fortnox eller om man vill ha verifikatet på ett 

separat papper. De undrade även om bokföringen ordnas efter datum eller verifikatordning, i 

pärmen sätt de in efter verifikatsnummer. 

Vi diskuterade även överlämningar och vilka dokument som saknas för att underlätta arbetet 

så mycket som möjligt. Kanske finns det ett behov för ett PM för bokföring? 

4. Försäljning med iZettle via hemsidan. Hur gör man? 

Kadar förklarar och visar 
För att man ska kunna lägga upp försäljning av varor på hemsidan måste man ha kontakt 

med KN eller kommunikationsansvarig. Kommunikationsansvarig vill ha en kontaktperson, 

det är förslagsvis Vice?  
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Kadar har inte bokfört julfesten än, det var första försäljningen med iZettle över internet. 

Han har dock gjort ett test och det så bra ut, dock kommer man att behöva specificera 

alkohol.  

Så hur gör man då? 

Först går man in på iZettle och lägger in en ny produkt genom att klicka på ”Produkter” och 

lägga till en produkt. Genom lagerhantering kan man hantera antalet maxbiljetter. Man 

behöver göra två produkter vid sittningar, en alkoholfri och en för alkohol, sedan skriver 

man in styckpris och på lager skriver man antalet biljetter som ska säljas. (Under 

försäljningen kommer man kanske behöva detaljstyra hur många biljetter som finns 

tillgängliga beroende på hur försäljningen går). Sen sparar man och bockar i att man vill sälja 

online.  

Sedan klickar man på ”Knappar och widgetar”, där kan man designa hur man vill att 

produkten ska se ut, förslagsvis använder man fcb550 som färg, vill man ha en bild laddar 

man upp det i produkten, Under ”Åtgärder” i iZettle behöver man klicka på visa, då kan man 

välja olika typer 

För att lägga upp det på hemsidan behöver man vara inloggad. Man går via Pages->Event-

>Gasque Tickets och där klistrar man in den kod som motsvara den önskade produkten. 

I iZettle hanterar man ordrarna och då kan man se vilka som köpt vilken biljett. Efter 

avslutad försäljning måste man sedan komma ihåg att ta bort produkten.  

5. Byta lösenord samt FortNox 
- iZettle 

- Kassaskåp 

- Rebecka och Anna behöver kod till kassaskåpet, så det ska fixas. Emanuel 

kommer behöva ha kod den 4-5 maj då Krexet har sina föreställningar.  

6. Uppföljning av bokföring 
För att kunna gör en prognos för hur ekonomin ligger till, samt deklarera vill vi bli klara med 

bokföringren fram till januari. Vi har satt en deadline till den 24/3: vill man lätt kolla om 

verifikat är rätt bokförda kan man kolla det i Fortnox med Huvudboken.  

Becki ska vara helt klar, även Anna är helt klar. Emanuel har 3-4 verifikat kvar och Evelina 

har en faktura från hemsidan och en faktura från ett företag. Kadar ligger i november med 

bokföringen, sen ska allt in i Fortnox och sedan bokföra julfesten.  

7. Övriga frågor  
Ted hade en lista med hur han ska tänka angående debet och kredit, Emelie har nu lagt upp 

den i driven under Överlämningar.  

Bankkostnad på RS1  

Beroende på hur mycket försäljning som görs får vi ibland tillbaka pengar från iZettle. 

Bankkostanden finns på flera olika resultatställen, t.ex. RS1 och RS8. Anna undrar om vi från 

och med nu ska bokföra alla bankkostnader på RS1, så att vi får en bättre överblick, vilket vi 

nu väljer att göra.  

Försäljning med bankgiro och fel nummer? 
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Till Krexets kickoff betalde en person in till KKs bankgiro istället för Krexets och Emanuel 

undrar nu hur vi ska lösa detta? Läsningen blir att Emanuel skriver ett verifikat och krediterar 

försäljning av biljetter och debiterar affärskonto 1935 på det datumet som det kom in på. 

Försäljning av biljetter är i RS7. 

8. Nästa möte 
Den 29/3 kör vi ett lunchmöte för att stämma av och den 4/4 tar vi ett kvällsmöte vid kl 

18.00.  

Vi ska även försöka ordna en bokföringskväll för att bokföra tillsammans.  

9. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


