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1. Mötets öppnade 

2. Pågående arbete 
Emelie: Har börjat lite på ett sorts överlämningsdokument för ekonomiposter. Igår blev 

även PM för hantering av pengar godkänt på $$m. 

Anna: Har kanske bokfört sedan senast och hon ligger kanske lite efter. Hon har även varit 

på ER, pratat med THS mm.  

Rebecka: Hon har bokfört det hon har fått in, ska fixa lite med äskning och från helgerna.  

Emanuel: Har suttit och förberett vad han ska bokföra och köra ett race nästa vecka. 

Evelina: Betalat BKW fakturor, skickat de flesta och samlat in info från det som inte skickat, 

måste bokföra det sen. 

Kadar: Berzelii!! Har satt på budget för biljetter och de kommer att använda bankgiro. Han 

har även haft överlämning med Lou. 

3. Uppföljning av bokföring för deklarationen 
Emanuel är klar, Anna är klar, Beckis är klar. Evelina måste kolla kvittot för hemsidan,(Anna 

ska skicka datumet för bankhändelsen) Evelina fixar i helgen sedan.  

Kadar har bokfört allt på papper fram till januari, men det ska in i Fortnox snart! Ska försöka 

göra det under påsken. 

4. Budgetrevidering 
- Vad vill vi fokusera på? Hur ska vi tänka? 

Planen är att vi gör ett Exceldokument där alla får skriva in de ändringar de 

vill ha med. Sedan har vi ett möte med BAR då vi diskuterar vad vi vill ändra. 

Sedan skriver Emelie proppen till SM. Datum för möte och deadline kommer 

när vi vet datum för SM. Under nästa möte ska vi även gå igenom hur vi kan 

fördela internrep bra. Vill man kan företrädare/efterträdare vara med på 

mötet.  

 

- Rebeckas fråga, hur blir det om man ändrar budget med det vi bokfört? 

Det kommer inte spela roll, det vi bokför nu är för detta år och budgeten vi 

gör är för nästa år.  

5. Emanuels fråga om iZettle 
Hur ser det ut med iZettle under föreställningshelgen? Man kan kolla under lokalbokningen 

om någon bokat de, annars bör det inte vara några problem. Krexet ska ha en egen 

inloggning till hemsidan, kolla upp den koden så ska Krexet kunna ha försäljning av 

biljetterna.   
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6. Övriga frågor  
Vi har fått tillbaka pengar från MF, vilka kommer från Nolle 2016. Vi diskuterade lite vad 

man kunde göra med dem och de är inte inräknade i budgeten. Nu är planen att ta dem till 

Berzelii för att kunna bekosta buss.  

Emelie ska fixa ett dokument med koder, nummer, adress mm. som kan vara bra att ha 

lättillgängliga.  

7. Nästa möte 
Nästa möte är torsdagen den 4/4. Vi kommer att diskutera internrep, mer budgetrevidering, 

ett eventuellt PM för bokföring och överlämningar. 

8. Mötet avslutas 
 

9. Fixa koder till kassaskåpet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


