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1. Mötets öppnade 
Mötet började 18.20. 

2. Pågående arbete (catch up från senaste mötet) 
Emanuel: Har gjort enhalvan av överföringarna som han bör göra, ska ta tag i resten sen. 

Anna: Har gjort överföringar, betalat fakturor och lagt in i lite i Fortnox. Ska bokföra mera 

under påsk.  

Emelie: Skrivit på anteckningarna från förra mötet.   

Evelina: Har skickat alla fakturor och ska bokföra allt sen.  

Kadar: Har Berzelii och möten. Ligger i januari nu med bokföringen.  

Rebecka. Klar med äskningen till kansliet, ska pusha och be om lite mer pengar per person 

och har även tillsammas med pH suttit med biljettpriser inför sittningen. 

Lou: Har inte gjort något, beställt sprit. Ska sitta med överlämning efter Berzelii. 

3. Internrep 
Tidigare under hösten diskuterade vi mycket inom BAR hur man kan göra en bra och tydlig 

uppdelning av internrep.  

Emanuel har inom Krexet haft en metod för att fördela pengarna mellan grupperna och 

denna metod berättade han nu för oss. Där uppskattade man antalet arbetstimmar för en 

person och multiplicerade det med antalet ledamöter för att få den totala summan 

arbetstimmar. Alla timmar är lika mycket värda och så tog man den andel det motsvarde på 

internrepet. Det funkade bra för Krexet och de flesta var nöjda. 

Under mötet diskuterade vi detta, men insåg att det är svårt att applicera på sektionen då 

olika arbetsuppgifter är olika tunga, det är svårt att uppskatta tid mm., det är helt enkelt för 

många faktorer som spelar in.  Det man kan göra är att förhålla sig till hur de olika organens 

internrep förhåller sig till varandra.  

För detta år ska vi undersöka om en ny metod fungerar genom att under de tre senaste åren 

kolla hur organens användning av internrep jämtemot budget och antalet ledamöter sett ut 

för att se om alla organ behöver sitt internrep och behov.  

Vi noterade även utrycket ”bränna internrep”, det är inte tänkt att man ska använda upp det 

sista månaden utan att det ska vara ett hjälpmedel för att skapa gruppsammanhållning. Man 

får helt enkelt uppmana att budgetera sitt internrep under året så att det används, t.ex. vid 

december ska vi ha använt så här mycket av vår internrep.  

Det skulle kanske vara bra att ha tydliga riktlinjer för internrep, hur man bör använda den, 

vad man kan göra osv.. Vi funderar på att kolla om man ska upprätta ett PM för 

Internrepresentation då det är mer troligt att en person skulle läsa det än den Ekonomiska 

Policyn.  
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4. Budget 19/20 
Vad vill vi ändra?  

- Alla bankkostander till RS1 

- Göra ändringar som speglar verkligheten.  

- Kolla internrep 

- Högre externrep 

Kadar vill revidera försäljning av alkohol, vi säljer mycket, ännu mer än innan. På bara pubar 

jämförda med förra året (kollat i iZettle) har vi ökat försäljning med 18%. Anledningen är 

ändrat sortiment och priser, förut var det billigare än vad det skulle och nu finns det lite 

dyrare alternativ. Öl kostade tidigare 25-30 kr och nu 30-45 kr, detta samtidigt som vi säljer 

lika mycket.  

Kadar ska grotta ner sig under påsk och måste bokföra klart till tentapub 3 för att tydligt får 

en överblick på vilka ändringar som behöver göras.   

Vi ska även ändra budgeten så att en tydligare uppdelning för sittningsbiljetter med separat 

alkohol finns då vi måste specificera i bokföringen vilka typer av alkohol vi gör.  

Uppdelning i draget är det lätt, men däremot när vi är i andra lokaler måste vi vara 

uppmärkasamma i förhand. Detta då vi i Draget vet vi in och ut listor, men i andra lokaler 

kan detta vara svårt.  

Krexet undrade över pengar för nya myggor, så Emanuel ska nu kolla med Tut.  

5. Överlämningar 
Vi vill ha ett gemensamt överlämningsdokumenten så att alla bokför lika. I driven ska vi 

ladda upp våra överlämningar för att tillsammans kunna sätta ihop ett dokument.  

6. PM för bokföring (i mån av tid) 
Är detta något vi behöver eller går det in i Överlämningsdokumentet? Vi funderar nu på att 

skippa ett PM för bokföring, men ha det tydligt i överlämningsdokumentet som vi nämnde 

ovan.   

7. Övriga frågor  
Kadar har ska betala en förskottsbetalning för en lokal till Berzelii, men har inte fått någon 

faktura än. Han undrar nu hur han ska ta ställning till det? 

Kadar kommer ju förfarne antagligen få den, det är bara att de inte skickat den och vi tänker 

att så länge han kan visa upp kontraktet med vilken summa pengar och vad de ska gå till så 

lär det inte vara några problem. 

8. Nästa möte 
24/4, kl 18.15. Vi köper pizza innan mötet då det kan bli långt eftersom vi ska diskutera 

budget.  

9. Mötet avslutas 
Mötet rundades av 20.15. 


