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Inledning 
Detta dokument är framtaget för att underlätta arbetet för sektionens kassörer, och för att ge en 

introduktion i de metoder och bestämmelser som råder på sektionen. Dokumentet innehåller allmän 

kassörsinformation, grundläggande information om bokföring och fakturering, en introduktion till 

bokföringsprogrammet Visma SPCS, en checklista inför inlämning av bokföringen, sektionens 

kontoplan, kort förklaring till hur man bokför i början och slutet av året, samt verifikations- och 

fakturamallar. 

Om man som kassör har ytterligare frågor kring bokföring eller av ekonomisk karaktär finns 

sektionens Economizer alltid där för att besvara dessa. 
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Kassörsinformation 
Som kassör ansvarar du, tillsammans med din ordförande, för föreningens ekonomi och bokföring. 

Det är ett stort ansvar, då sektionen förfogar över en ansevärd summa pengar, och det är viktigt att 

dessa handhas och bokförs korrekt.  

Du kommer få höra från din företrädare att det är oerhört viktigt att spara och ha koll på alla kvitton, 

men det tål att understrykas en extra gång. Det är också viktigt att du så snart som möjligt antecknar 

vad kvittot hör till, då man omöjligt kan minnas vad alla småkvitton för ett halvår sedan hör till. Detta 

gör du lämpligen genom att redan från början häfta fast kvittot på ett verifikat (exempel på utseende 

och användning av olika verifikat finns i slutet av dokumentet) och anteckna syftet för 

utgiften/intäkten där. Du behöver kvitton eller motsvarande bevisning till alla utgifter och intäkter ni 

har i föreningen, och en intäkt kan motiveras med till exempel en faktura. Undantaget är tillfällen 

såsom då man säljer biljetter, då man inte får någon kvittens. Då är det extra viktigt att skriva ett 

utförligt verifikat, så att den som läser bokföringen lätt kan förstå vad det rör sig om.  

På sektionen finns också en ekonomisk policy som man som kassör bör läsa igenom. I den finns bland 

annat information kring vilka regler som gäller kring ekonomin, vad som förväntas ekonomiskt från 

varje förening, och vilka utgifter sektionen tillåter att man gör (exempelvis bestämningar kring hur 

stor summa som får användas till föreningskläder).  

Resterande allmännyttig information återfinns här nedan indelad efter olika perioder av 

föreningsåret. 

Ny i posten 

Som nybliven kassör blir man överöst med ny information och det kan vara svårt att greppa vart man 

ska börja. Det första du ska tänka på är att se till att din förening har pengar. I början av året får varje 

förening ett startkapital av styret, och enligt reglementet bestäms summan utav styrelsens sittande 

economizer samt avgående ordförande, samt nuvarande och föregående ordförande i din förening. 

Då ekonomi diskuteras bör du förstås som kassör också vara delaktig, så hör med economizern, och 

styr upp ett möte om det behövs.  

Du behöver också diskutera ingående balanser med din företrädare, det kan finnas eventuella 

skulder eller fodringar, och om ni har en kontantkassa bör ni räkna denna tillsammans, anteckna 

summan och båda två skriva under det dokumentet.  

Styrelsen kommer också att ordna så att du får tillgång till internetbanken och eventuellt bankkort 

om er förening skall ha ett sådant.  

Under året 

Under året bör du se till att bokföra kontinuerligt så att du ligger i fas. I enlighet med den ekonomiska 

policyn (och reglementet) skall kvartalsbokslut lämnas in till economizern efter varje avslutat kvartal. 

Detta är alltså en utskrift av balansrapporten och resultatrapporten för det aktuella kvartalet, dessa 

kan framställas i bokföringsprogrammet, men kräver alltså då att du är i fas med din bokföring. Håll 

också koll på att alla utgifter och intäkter ni har är tillåtna, återigen går det att konsultera den 

ekonomiska policyn för detta. Det vanligaste misstaget föreningar gör är att bekosta omsittsar med 

föreningens pengar, detta får man alltså inte lov att göra. 



 
 

I slutet av året 

I slutet av året är du antagligen en något visare kassör, och detta sammanfattar du i en ordentlig 

kontinuitet till din efterträdare. När ditt föreningsår är över skall också all er kvarvarande kassa 

återföras till styrelsen. Återigen är undantaget KARG, som varken får någon kassa i början av året, 

och därför inte heller lämnar tillbaka någon i årets slut. Du räknar kontantkassan tillsammans med 

din efterträdare, och ser till att detta blir meddelat till economizern, så att det kan räknas in i 

startkapitalet som nästa generation av din förening får.  

I enlighet med reglementet har du sedan till nästkommande 1a Mars efter avgång på dig att 

färdigställa din bokföring (en cheklista med saker som skall finnas med finns senare i dokumentet), 

det vill säga ungefär ett år. 

Grundläggande om bokföring 
En bokföring består utav verifikat i pappersform, samt samma verifikat införda i ett 

bokföringsprogram (vi använder Visma SPCS på sektionen). Det skall finnas ett verifikat för varje 

kontohändelse, så att om man jämför ett utdrag från banken med din bokföring, ska man kunna hitta 

varje händelse i båda två. De skall också numreras i datumordning. Hur verifikaten skall fyllas i i övrigt 

visas mot slutet av dokumentet, tillsammans med verifikationsmallarna. Här nedan följer en 

förklaring till de termer man behöver känna till för att kunna bokföra både på papper och i 

programmet. 

Konton 

I bokföringen använder man sig av så kallade konton. Senare i dokumentet finns en komplett lista 

över sektionens kontoplan. Varje kassör kommer inte att använda alla dessa konton, utan bara de 

som passar in för verksamheten. Det viktiga att komma ihåg när man bokför är att pengar alltid tas 

från ett konto och ges till ett annat, de kan inte bara dyka upp eller försvinna. Poängen med 

bokföringen är att summan av alla kontohändelser skall vara 0, på så sätt vet man att inga pengar 

”fifflats bort” eller mystiskt försvunnit. 

De olika kontona 

För att ta en närmare blick på de konton som finns tillgängliga i bokföringsprogrammet, så skrivs de 

alltid med 4 siffror. Första siffran avgör vilken kontoklass det handlar om, och detta är viktigt att hålla 

koll på, då programmet behandlar krediteringar/debiteringar av olika kontoklasser på olika sätt. 

I korthet är de viktiga kontoklasserna: 

1xxx : Tillgångskonton 

2xxx:  Skuldkonton (används ej ofta under året, men i början/slutet kan det var användbart) 

3xxx: Intäktskonton 

4xxx: Kostnadskonton 

Vill man gå in mer på djupet så tillhör kontoklass 1 och 2 balansräkningen, och kontoklass 3 och 4 

resultaträkningen. 



 
 

Kredit och debet 

Varje gång man krediterar ett konto måste också ett annat konto debiteras, så att summan blir 0. 

Vad krediteringen eller debiteringen innebär är olika för de olika kontotyperna, men de är alltid 

varandras motsats. 

Som exempel kan man ta tillgångskonton. Att kreditera ett tillgångskonto innebär att tillgångarna 

minskar, medans en debitering innebär att de ökar.  

För skuldkonton innebär en kreditering istället att skulderna ökar, och debitering att skulderna 

minskar. Kreditering av ett intäktskonto innebär att intäkterna ökar, debitering att de minskar (men 

det är inte ofta man debiterar ett intäktskonto). Kreditering av kostnadskonto (sker inte heller ofta) 

ger att utgifterna minskar, debitering att de ökar. 

Om kredit och debet känns som förvirrande uttryck brukar det dock alltid fungera med att tänka  

kredit = ”ta från” 

debet = ”ge till”. 

Exempel 

Säg att ni köpt mat för 2000 kr till ett arr, och denna betalades med pengar ur kontantkassan. Då 

skall ett tillgångskonto krediteras med 2000 kr, och ett kostnadskonto debiteras med 2000 kr. Eller 

enklare: du tar 2000 från tillgångarna och ger till kostnaderna. I bokföringen ser det ut såhär: 

Konto Debet Kredit 

1910  2000 

4xxx 2000  

Övriga kolumner som finns i dessa tabeller på verifikatlapparna kan ni lämna tomma. 

Fakturering 

Som kassör kan man även komma att skicka några fakturor under året, antingen till andra föreningar 

för att utjämna kostnader för arr, eller till företag. Längst bak i dokumentet finns en mall för hur en 

faktura kan se ut. Det är viktigt att veta att vi som ideell förening inte ska ta någon moms på det vi 

säljer (och inte heller göra några avdrag för moms på det vi köper – kort och gott; tänk inte på moms 

så blir det rätt). Varje förening har ett bankgironummer som går att använda då man fakturerar 

(fördelen jämfört med kontonummer är att avsändaren kan se mottagarnamnet). Era fakturor skall 

numreras, och finnas med som underlag till verifikaten över tillhörande intäkter. 

Visma SPCS guide 
Economizern kommer, så tidigt som möjligt efter alla nya kassörer valts in (d.v.s. i slutet av 

lp3/början av lp4) att hålla ett uppstartsmöte, där man installerar bokföringsprogrammet och pratar 

igenom allt som behövs inför året.  

Här nedan följer dock en kort introduktion till användargränssnittet i bokföringsprogrammet. 



 
 

Först när du öppnar bokföringsprogrammet möts du av en ruta likt denna 

 
Antagligen med andra tillgängliga företag. Företaget som representerar ditt föreningsår får du hjälp 

med att skapa på uppstartsmötet. Välj hur som helst ditt företag och tryck OK. 

Under menylisten återfinner du flera olika knappar, av dessa är de fyra längst till vänster de som är av 

störst intresse 

 
Den röda stämpeln tar dig till dina registrerade verifikat, och den gula rutan till kontona i 

kontoplanen, som synes nedan 



 
 

 

 
En lista över kontona i kontoplanen, där man också kan se saldon på respektive konto ute i högra 

sidan.  

Klickar man sedan på den röda stämpeln hamnar man istället i listan över registrerade verifikat 

 
och ett klick på den vita mappen (övre högra av de fyra inringade tidigare) kommer man in i 

arbetsbilden för att skapa ett nytt verifikat: 



 
 

 
Här fyller du först i datum och en kort verifikationsbeskrivning. Sedan väljer du konto att 

debitera/kreditera i kolumnen till vänster, och fyller sedan i debiterat eller krediterat belopp för 

kontot på samma rad längre till höger. När verifikatet är färdigifyllt bör beloppet framför ”Diff” i 

nedre listen vara 0,00, då har du debiterat ett lika stort belopp som du krediterat. När du är klar och 

har kollat att allt är rätt, speciellt datumet som inte går att ändra i efterhand, trycker du på Registrera 

längst ned. 

Den sista av de fyra viktigaste knapparna (övre vänstra) tar dig till listan över verifikaten/kontona 

(vilket du är inne i) om du är i någon annan skärm. T.ex. ger den dig verifikatlistan om du är inne i 

skärmen för nytt verifikat. 



 
 

En annan sak som är bra att känna till i bokföringsprogrammet är menyn ”Utskrifter”, där kan man 

skriva ut (till PDF) balans- och resultatrapporter, huvudboken, och mycket annat: 

 

Sist men inte minst; om något ändå går snett, går du in i verifikatet och markerar det felaktiga, sedan 

är det menyn  ”Kommando” -> ”stryk över” som du är ute efter. 

Checklista inför inlämning av bokföring 
Nedanstående punkter skall finnas med i varje förenings bokföring: 

 Ekonomisk berättelse 

 Balansrapport (i den mån det går att framställa, förklaring längre fram) 

 Resultatrapport 

 Huvudbok 

 Överlämningsdokument (2st, ingående och utgående) där kontosaldon presenteras. De skall 

stämma med föregående respektive efterkommande år, kontantkassan styrks av 

underskrifter från avgående och tillträdande kassör 

 Verifikationslista 

 Verifikat, påskrivna av ordförande och kassör 

 Kontoutdrag för hela perioden, månadsvis eller för hela året samlat 

  



 
 

Kontoplan 
Bokföringen på sektionen fungerar så att varje kommitté/utskott med eget bankkonto bokför själva, 

även om alla går under samma organisation. Eftersom det skall finnas en sammanhängande 

bokföring per organisation medför detta en del krångel i början och slutet av bokföringsåret, men är 

ändå det som fungerar smidigast för sektionen. I hierarkin står styrelsens bokföring överst, och det är 

där resultatet för sektionen kommer att synas. I enlighet med stadgarna skall varje förening börja och 

sluta sitt år med 0kr i kassan, och därför hamnar allas vinst/förlust i styrelsens bokföring. 

Föreningarnas bokföring kan alltså ses som ett väldigt utförligt ”verifikat” som bevisar 

vinsten/förlustet som styrelsen bokför (hur man bokför i början och slutet av året redovisas längre 

fram i dokumentet). 

 Alla skall dock följa samma kontoplan när de bokför, vilken presenteras nedan. Den presenteras i två 

avsnitt, med en separat del för styrelsen. Detta för att styrelsen måste använda fler konton, dessa 

har exkluderats ur övriga kommittéers lista för att undvika förvirring. Styrelsens kontoplan visar alltså 

sektionens kontoplan i sin helhet. Då kontoplanen är skapad för att gälla generellt för alla föreningar 

på sektionen kommer inte alla att ha användning av samtliga konton. Varje förening nyttjar de som 

passar för deras verksamhet. 

Kommittéer/utskott 

1520 Fodringar kvarvarande vid överlämning | Intäkter som ej kommit in under året 

1910 Kassa | Kontantkassan 

1920 Bank, plusgiro | Bankkontot 

2019 Årets resultat | Använd ej, måste finnas med i kontoplan 

2098 Balanserat resultat | -”- 

2491 Startkapital     

2492 Skulder kvarvarande vid överlämning | Utbetalningar som ej gjorts under året 

3110 Intäkter arr 

3111 Biljettintäkter 

3120 Äskningar 

3130 Intäkter uthyrd utrustning 

3160 Övriga intäkter 

3760 Sponsring från företag 

3991 Överföring av årets förlust | Konto som enbart används i slutet av året, om 

    föreningen gått med förlust 

4010 Inköp av material och varor 

4020 Inköp av alkohol och mat 

4031 Serveringstillstånd 

4032 Övriga utgifter arr 

4040 KARM 

4160 Övriga utgifter 

4991 Överföring av årets vinst | Konto som enbart används i slutet av året, om 

    föreningen gått med vinst 

5010 Lokalhyra 

5933 Profilkläder 



 
 

5710 Transportkostnader 

5990 Reklam 

6110 Kontorsmaterial 

6570 Bankkostnader 

7610 Utbildning 

8310 Ränteintäkter 

8999 Redovisat resultat | Använd ej, måste finnas med i kontoplan 

 

Styrelsen 

1520 Fodringar kvarvarande vid överlämning  

1910 Kassa 

1920 Bank, plusgiro 

1941 K6-fonden | Sektionens fonder 

1942 K6-fonden tillfällig kontantkassa 

1943 Hildafonden 

1944 Hildafonden tillfällig kontantkassa 

1945 Lokalfonden 

1951 KARG | Varje förenings bankkonto 

1952 K0K 

1953 K6 

1954 HÄKS 

1955 ifK 

2019 Årets resultat | Används enbart i slutet av året 

2098 Balanserat resultat | Används enbart i början av året 

2491 Startkapital  | Använd ej, används bara av övriga föreningar 

2492 Skulder kvarvarande vid överlämning 

3110 Intäkter arr 

3111 Biljettintäkter 

3120 Äskningar | Styrelsen får inte äskningar som intäkt.. 

3130 Intäkter uthyrd utrustning 

3141 Nyckeldepositioner 

3142 Kommittéintäkter | Intäkter för kommittéer/uskott som ej 

    bokför själva 

3150 Bidrag från programmen | Bidrag från K och Ki 

3160 Övriga intäkter 

3170 Redovisad vinst, kommittéer | Används enbart i slutet av året 

3760 Sponsring från företag 

3900 Medlemsavgifter | Sektionsavgiften 

3991 Överföring av årets förlust | Använd ej, används bara av övriga föreningar 



 
 

4010 Inköp av material och varor 

4020 Inköp av alkohol och mat 

4031 Serveringstillstånd 

4032 Övriga utgifter arr 

4040 KARM 

4051 Nyckeldepositioner 

4052 Årskursmiddagar 

4053 Teambuilding 

4054 Luciabaket 

4055 Kopieringskostnader 

4121 Äskningar 

4140 Representation 

4151 Kommittéutgifter | Utgifter för komittéer/utskott som ej 

    bokför själva 

4160 Övriga utgifter 

4170 Redovisad förlust, kommittéer | Används enbart i slutet av året 

4991 Överföring av årets vinst | Använd ej, används bara av övriga föreningar 

5010 Lokalhyra 

5070 Reparationer hyrd lokal 

5933 Profilkläder 

5710 Transportkostnader 

5990 Reklam 

6110 Kontorsmaterial 

6570 Bankkostnader 

7610 Utbildning 

8310 Ränteintäkter 

8999 Redovisat resultat |Används enbart i slutet av året 

 

Bokföringstekniska händelser i början och slutet av året 
Att bokföra under året brukar aldrig vara några större problem när man väl satt sig in i det. Det 

brukar dock uppfattas som en helt annan femma att göra de första och sista verifikaten på rätt sätt. 

Dels för att man måste följa reglementets alla angivelser, dels för att sektionen har ett invecklat 

bokföringssystem, och kanske dels för att man bara skall göra det en gång. Här nedan följer en 

aningen svårsmält beskrivning över alla transaktioner som skall göras i början och slutet av året, både 

för kommittéer/utskotts räkning, och för styrelsens räkning.  

Det lär vara snudd på omöjligt att förstå all information om man läser detta som nyinvald – det 

rekommenderas istället att återvända till detta styrdokument och läsa de stycken som passar in på 

den situation man befinner sig i för stunden för att få hjälp. 



 
 

Kommittéer/utskott 

Början av året: Varje förening får ett startkapital, detta krediteras skuldkontot ”Startkapital” och 

debiteras bank- och/eller kontant-kontona.  

Möjligtvis finns också skulder och/eller fodringar kvar som en ingående balans på konto 1520/2492. 

Din företrädare måste informera om vart dessa fodringar eller skulder kommer ifrån (det handlar 

alltså om pengar de inte fått eller saker de inte har betalat). När intäkten de skulle fått kommer in till 

kontot bokförs detta från fodringskontot till bankkontot, och när eventuella utgifter betalas för deras 

räkning bokförs detta från bankkontot till skuldkontot. Du skall alltså hålla dig borta från 

intäkts/utgiftskonton när du bokför dessa sakerna! 

Slutet av året: Om det finns intäkter kvar som man av någon anledning inte fått, skall man lägga 

dessa som fodringar på konto 1520. De skall alltså bokföras som man bokför vanliga intäkter, men 

inte debiteras kassan eller banken utan istället fodringskontot. Om man har utgifter kvar som man 

inte har kunnat betala, skall de bokföras som skulder på konto 2492. Precis som en vanlig betalning, 

men man krediterar 2492. På så sätt hamnar intäkten/utgiften i ditt års bokföring, och själva 

transaktionen kan ske under nästa år utan att påverka din efterträdares resultat. Sedan är det viktigt 

att informera efterträdaren om vilka transaktioner detta berör, så att de kan bokföra detta rätt när 

pengarna väl skickas. 

Om man har gått med vinst under året börjar man sedan med att ”betala av startkapitals-skulden” 

genom att skicka tillbaka startkapitalet dit det kom ifrån. (Rent tekniskt är det economizern som gör 

själva transaktionerna i slutet av året, så att rätt pengar hamnar i rätt fond osv, men det måste 

ändock bokföras).  Kreditera i första hand kontantkassan då skulden betalas av, då hamnar pengarna 

på rätt ställe i styrelsens bokföring. När skulden är avbetald och man har pengar kvar så går resten till 

kontot ”överföring av årets vinst”, och i bokföringen är man tillbaka på 0 i kassa/bank som ingående 

balans till nästa år. 

Om man istället har gått med förlust börjar man med att betala av så mycket som går på skulden. 

Den skulden som är kvar ”betalas” genom att kreditera intäktskontot ”överföring av årets förlust”. 

Oavsett om man har gått med vinst eller förlust skall alltså saldot på kontona 1910, 1920 och 2491 

vara 0 när detta är klart. Det är på grund av detta som Visma kan vägra att ge en balansrapport, 

eftersom det inte finns någonting på något av de konton balansrapporten berör. 

Det är viktigt att man i slutet av året räknar kontantkassan tillsammans med sin efterträdare, och 

skriver under ett dokument som styrker detta, som economizern får ta del av. I bokföringen skickas 

dessa kontanterna till fonden de kom ifrån, och kommer sedan tillbaka som startkapital till nästa år (i 

verkligheten kan de alltså ligga kvar där de ligger, bara summan är känd). Även den totala 

vinsten/förlusten under året måste meddelas economizern. Detta måste göras innan nästa 

generation kan få sitt startkapital. 

Styrelsen 

I början av året: ingående balanser erhålls från företrädaren. Summan utav den ingående balansen 

på konto 2019 krediteras detsamma, och debiteras konto 2098. 

I början av varje annan förenings år: startkapitalet tas från den fond som anges i reglementet (ingen 

angiven fond innebär direkt från styrelsens konto). Först och främst tas från kontanterna som tillhör 



 
 

fonden (eget konto i kontoplanen), därefter från fondkontot, och debiteras kontot för aktuell 

förening.  

I slutet av varje annan förenings år: Om föreningen gått med vinst krediteras först konto 3170, och 

föreningens konto debiteras med samma summa (nu är alltså föreningens resultat inlagt i styrelsens 

bokföring). Därefter krediteras föreningens konto på hela summan, vilken debiteras aktuella fonder 

enligt angivelse i reglementet. Notera också att föreningarnas kontanter kommer som återbetalning 

av startkapitalet, det vill säga hamnar i den tillfälliga kontantkassan för den fond de får sitt 

startkapital ifrån. 

Om föreningen har gått med förlust krediteras föreningens konto, varpå konto 4170 debiteras 

(återigen, föreningens resultat är inlagt i bokföringen). Därefter krediteras föreningens konto på hela 

summan, varpå den debiteras aktuella fonder. 

I slutet av året: I slutet av året skall organisationens resultat ”nollställas” mot redovisat resultat 

(konto 8999). Detta görs genom att; om sektionen gått med vinst debiteras 8999 på vinstsumman, 

och 2019 krediteras. Om sektionen gått med förlust krediteras 8999 på summan, och 2019 debiteras.  

Verifikationsmallar 
På nästkommande sidor finns verifikationsmallar dels för ”vanliga” verifikat, och dels för 

kvittoredovisningsverifikat.  

De vanliga verifikaten används vid utgifter eller intäkter direkt till föreningen, exempelvis då ni drar 

föreningens kort för att betala maten. På dessa skall verifikationsnummer, datum för inköp, debet 

och kredit, en beskrivande text samt underskrifter från kassör och orförande finnas med, tillsammans 

med kvittot på transaktionen. 

Kvittoredovisningsverifikaten används då någon av föreningens medlemmar gjort ett utlägg för 

föreningens räkning, d.v.s. dragit sitt eget kort då maten betalades. På dessa verifikat skall 

verifikationsnummer, belopp, datum för inköp, beskrivande text, personens namn och 

kontouppgifter, personens underskrift, datum för utbetalning, samt attesterande underskrifter från 

kassör och ordförande finnas med (allt utom datum för utbetalning och attesterande underskrifter 

kan fyllas i av personen som gjort utlägget), tillsammans med kvittot för inköpet. 

Tänk på att dessa verifikat bokförs på utbetalningsdagen (alltså dagen då kontohändelsen sker) och 

inte inköpsdagen. 

De verifikat som visas, tillsammans med exempel på användning, är de standardverifikat som 

cirkulerar på sektionen och som brukar skickas i arv till nästa efterträdare. Man är självklart fri att 

skapa sina egna verifikatmallar som kassör, bara all väsentlig information finns tillgänglig. 

  



 
 

Datum_________________  Verifikat nr:_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto Resultatenhet Projekt Debet Kredit 

     

     

     

     

     

     

 

Beskrivning 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Kassör Hanna Andersson   Ordförande Emelie Bengtsson 

_______________________   _________________________ 



 
 

Exempel                Datum_____22/5-12_______  Verifikat nr:__16_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konto Resultatenhet Projekt Debet Kredit 

1920    1387 

xxxx   1387  

     

     

     

     

 

Beskrivning 

Inköp av mat till sittningen som arrades i NOx den 23/5-12___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Kassör Hanna Andersson   Ordförande Emelie Bengtsson 

_______________________   _________________________  

 

 

KVITTOT HÄR! 
 



 
 

Kemiteknologsektionen 
Kvittoredovisning/Utbetalning 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Verifikat nr                   …………………………......................................................  

 

Belopp:                                 

 

Förklarande text:    

 

   
 

  

  

 

Utbetalas till:   

 

Bank:    

 

Clearing nr:   

   

Konto nr:   
 

Datum:   

 

Datum för utbetalning:   ……………………………………………...... 

 

Underskrift   

 

 

Attest:   

konto RE projekt debet kredit 

     

     

     

     

     



 
 

Kemiteknologsektionen   EXEMPEL 
Kvittoredovisning/Utbetalning 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Verifikat nr                   …16………………………......................................................  
 

Belopp:                              1387  
 

Förklarande text:  Inköp av mat till sittningen som arrades i NOx den 23/5-12  
 
   
 
  
  
 

Utbetalas till: Kvast Hilda  
 

Bank:  Handelsbanken  
 

Clearing nr: 1234  
   

Konto nr: 123 456 789  
 

Datum: 22/5-12  
 

Datum för utbetalning:   30/5-12…………………………………...... 
 

Underskrift Kvast Hilda  

 
 

Attest: Kassör + ordförandes namnteckning  

konto RE projekt debet kredit 

1920    1387 

xxxx   1387  

     

     

     

 

 

KVITTOT HÄR!  



 
 

Fakturamall 
På en faktura ska du ha med fakturanummer, referenser från respektive part, en fakturaadress, 

fakturadatum och betaldatum eller betalvillkor (30 dagar netto t.ex.), beskrivning av kostnaden, 

belopp, bankgironummer att betala till, samt kontaktuppgifter (adress, telefon, mail) till er som 

fakturerar.  

Skickas fakturor mellan föreningar på Chalmers kan man istället skicka en internfaktura, då behövs 

ingen fakturaadress, utan man kan istället skriva upp vilka föreningar fakturan skickas mellan. 

På de kommande sidorna finns mallar över en vanlig faktura, och en internfaktura. Precis som för 

verifikaten får man såklart skapa sina egna mallar om man hellre vill det. 

  



Kemiteknologsektionen Chalmers 
 

 
Adress:  

Kemiteknologsektionen 
Kemivägen 10             
412 96 Göteborg 

Orgnr:  

857208–8485 

E-post: 

 

Telefon:  

 

Bankgiro: 

 
 
 
 

 

Faktura 

Fakturaadress:  Faktura nr:  

Er referens:  Vår referens:  

Fakturadatum: 

 

Förfallodatum: 

 

 

Benämning Summa 

Förklarande text [belopp] 

  

Att betala [totalbelopp] 

  

 

 

 



Kemiteknologsektionen Chalmers 
 

 
Adress:  

Kemiteknologsektionen 
Kemivägen 10             
412 96 Göteborg 

Orgnr:  

857208–8485 

E-post: 

 

Telefon:  

 

Bankgiro: 

 
 
 
 

 

Internfaktura  

Förening:  Faktura nr:  

 

 

Fakturadatum: 

 

 

Förfallodatum: 

  

 

 

Benämning Summa 

Förklarande text [belopp] 

  

Att betala [totalbelopp] 

  

 

 


