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1. Introduktion 

Syftet med detta dokument är att underlätta för kemisektionens nyinvalda lakmannarevisorer 

att snabbt få införståelse i sina arbetsuppgifter samt en lättare insikt i verksamheten. 

 

2. Lekmannarevisorens uppgift 

Kemisektionens lekmannarevisorers uppgift är att granska sektionens verksamhet och 

ekonomi, samt granska bokföringar som är gjorda av Kemisektionens förtroendevalda 

kassörer. Det är Revisorernas uppgift att skriva revisionsberättelser med yttrande angående 

ansvarsfrihet för berörda personer. Arbetet som revisor är ideellt och utförs därför utan 

ersättning.  

 

2.1 Revision och ansvarfrihet enligt Kemisektionens Stadgar 

§10.1 Revisorer 

Sektionsstyrelsens, teknologsektionens kommittéer och föreningar räkenskaper och 

förvaltning skall granskas av två sektionsmötet utsedda revisorer vilka ej får inneha någon 

ordförande eller kassörspost inom sektionen. Om revisor varit ledamot i kommitté eller 

styrelse får denne ej förätta revision för det år och den kommitté eller styrelse revisorn varit 

ledamot i. Revisorerna skall vara myndiga. Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga 

styrelsemöten. 

 

§10.2 Åligganden 

Revisorerna skall efter verkställd granskning avgiva revisionberättelse i vilken de även ger ett 

yttrande i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna skall närvara vid sektionsmötet då 

revisorberättelsen avges. Revisorerna skall lämna revisions-pm till teknologstyrelsen. 

 

§10.3 Ansvarsfrihet 

Ansvarsfrihet är beviljad då sektionsmötet fattat beslut om detta. Skall förtroendepost på 

sektionen avgå före mandatperiodens slut skall revidion företagas. Sista inlämningsdag av 

bokföring samt verksamhetsberättelse till revision är närmast kommande 1 mars. Ansvariga 

för att detta sker är orförande och kassör i berörd förening. 

3. Förkunskaper 

För att sektionens lekmannarevisorer ska kunna bedriva ett gott arbete krävs att de sätter sig 

in i sektionens gällande policys, skaffar sig kunskap om bokföring samt vilka lagar som gäller. 

Till hjälp finns sektionens Economizer. 

Tips på läsning: Kemisektionens ekonomiska styrdokument, ekonomiska policy samt 

skatteverkets hemsida, dessa dokument ligger som bilagor i revisionshjälpen. 
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4. Arbetsordning 

Revisorerna ska granska verksamheten samt ekonomin på sektionen, vilket innefattar alla de 

kommittéer, medlemsföreningar och utskott som verkar på sektionen, samt sektionsstyrelsen. 

I arbetet ingår även att fungera som ett stöttande organ för sektionens kassörer, för 

vägledning och hjälp under bokföringsarbetet, och att ge råd i övriga frågor gällande 

ekonomin. Detta tillsammans med sektionens Economizer. 

 

Efter inval av nya kassörer på sektionen ska Economizern hålla ett uppstartsmöte med dessa, 

där ska information ges om hur det ekonomiska arbetet på sektionen bedrivs, samt utbildning 

i bokföring. På detta möte bör Revisorerna närvara, samt medverka på övriga kassörsmöten 

om möjligt under året, för att hela tiden ha god insikt i verksamheten. 

 

4.1 Löpande revisionskontroll 

Enligt sektionens stadgar ska Economizern begära in kvartalsrapporter från övriga kassörer 

på sektionen och revisorerna kontrollerar att detta görs. Efter komitténs halva verksamhetsår 

ska revidorerna deltidsgranska verksamheterna på sektionen. Revisorerna begär då in 

kvartalsrapporten, innehållande balans- och resultatrapport, och går igenom dessa. Inlämning 

av rapporten skall ske i slutet av tentaveckan andra perioden av kommitténs verksamhetsår, 

och om kommentarer  finns lämnas senast måndag läsvecka 3 perioden efter.  

 

5. Bokföringen 

Sektionens kassörer bokför i programmet Visma SPCS på sina egna privata datorer. Att 

sektionen inte har bokföringsdator gör att varken Economizern eller Revisorerna har tillgång 

till bokföringarna. Därför är en god kontakt och regelbundna möten med kassörerna 

väsentligt. 

 

5.1 God bokföringssed och motivering för utgifter 

För ideella organisationer lyder man under något som kallas gof bokföringssed, sammandrag 

finns bifogad i detta dokument. Bland annat säger seden att det viktigt att kassörerna bokför 

kontinuerligt eftersom att en kostnad/intäkt skall vara bokförd senast en månad efter 

händelsen ägt rum. 

  

En utgift som sker ska man tänka på att den ska gynna gemene kemiteknolog, kostnader som 

inte kan klassas som detta ska betalas tillbaka om sektionen stått för kostnaden. Motivering 

skall ske så att det tydligt framgår i vilket syfte utgiften ägde rum, vilka som var inblandade, 

plats och datum. 

 

Betalda fakturor ska lagras i originalskick, alltså om fakturan mottogs som fysisk 

papperskopia så ska den sparas i detta skick tillsammans med verifikatet som verfierar 

betalningen. Elektroniska fakturor ska sparas också sparas i originalskick men även skrivas ut 

och sparas tillsammans med verifikatet. 
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5.1 Inlämning av bokföring/bokslut 

Slutlig inlämning av bokföring skall ske senast 1 Mars efter avslutat verksamhetsår enligt 

sektionens stadgar. Senast det andra sektionsmötet efter att bokföringen är inlämnad ska 

revisionsberättelsen behandlas i samband med verksamhetsberättelser och fråga om 

ansvarsfrihet. Om bokföring lämnas in senare så ska den vara Revisorerna till handa senast 15 

arbetsdagar innan sektionsmötet. Det är kassören och orföranden i respektive kommitté som 

ansvarar för att bokföringen lämnas in för granskning men revisorerna ansvarar för att de 

bokföringar som ska granskas under ett verksamhetsår är granskade och gokända vid 

verksamhetsårets slut. 

 

Då en bokföring lämnas in ska den innehålla: 

1. Överlämningsdokument (både ingående och utgående) där alla kontosaldon presenteras, 

påskrivet av avgående och tillträdande kassör. Kontosaldon skall styrkas med ett 

kontoutdrag från datumet för överlämningen, handkassans värde styrks genom 

underskrifterna. 

2. Om kundfordringar finns måste specificerad kundsfordringslista finnas, påskriven. 

3. Om leverantörsskulder finns måste specificerad leverantörsskuldlista finnas, påskriven. 

4. Om varulager finns, måste varulagerlista finnas, påskriven (för värden över 5000kr). 

5. Om inventarier finns måste inventarielista finnas, påskriven (för värden över 5000kr). 

6. Resultaträkning.  

7. Balansräkning. 

8. Verifikationslista. 

9. Kontoutdrag, placerade månadsvis i bokföringen. 

10. Verifikationer påskrivna av ordförande och kassör, placerade i datumordning. 

Händelserna måste styrkas med kvitto, faktura eller liknande handling. 

 

För att hålla det strukturerat och lättöverskådligt är det i den sagda ordningen innehållet ska 

finnas i pärmen. 

 

6. Godkännande av verksamhet 

Revisorerna ska granska boksluten och bokföringarna så att de stämmer överens med 

bokföringslagen samt Kemisektionens stadgar, reglementen och ekonomiska policy. Om 

kommentarer finns på bokföringen skall de lämnas till kassören i god tid så att denne hinner 

rätta till det innan nästakommande sektionsmöte. Vid godkännande av bokföring skall 

revisorerna göra ett utlåtande (bifogat) om yrkande av ansvarbefrielse för kommittén, senast 

tre dagar innan sektionmötet på sektionens anslagstavla. 

 

7. Överlämning 

Lekmannarevisorerna ansvarar för rekrytering av efterträdare, samt att hålla instruktionen för 

revisorer uppdaterad. 
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Bilaga 1. Utrag ur Kemisektionens ekonomiska styrdokument 

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).  

 

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 
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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. 

 

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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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Bilaga 2. Kemisektionens ekonomiska policy 

 

1. Definitioner 

1.1 Sektionsstyrelsen, Utskott och Kommittéer benämns nedan gemensamt som Föreningar. 

 

2. Budgetering 

2.1 Sektionsstyrelsens budget fastställs av sektionsmötet.  

2.2. Utskottens, sektionstidningens, idrottskommitténs och mottagningskommitténs budget 

fastställs av sektionsstyrelsen inom ramarna för sektionsstyrelsens budget. 

2.3. Sexmästeriet och programrådet tillika rustmästeriet budgeterar själva. 

2.4. Eventuell vinst under verksamhetsåret återinvesteras i sektionens verksamhet.  

 
3. Föreningsklädsel 
3.1. Föreningen betalar: 

Föreningsklädsel, inklusive märken och färg, i form av overall eller hängslen upp till ett värde 

av 500 kr per person. 

eller 

Föreningsklädsel, inklusive märken och färg, av annat slag till ett värde av 300 kr per person.  

3.2 Föreningens medlemmar betalar själva: 

Belopp överstigande angivelserna i punkt 3.1. 

 

4. Representation 
4.1. Teambuilding  

Varje förening får lov att lägga 150 kr per person av sektionens pengar på aktiviteter som 

främjar gruppdynamiken under verksamhetsåret. Denna summa får inte bekosta alkoholhaltiga 

drycker. Teambuildingen betalas av sektionensstyrelsen och ska utnyttjas inom den första 

halvan av föreningens verksamhetsår. 

4.2. Överlämning 

Varje förening får lov att lägga 90 kr per deltagare på en överlämningsaktivitet efter att nya 

valts in. Kostanden läggs på det nya bokföringsåret och får inte läggas på alkohol och täcker 

endast utgifter för överlämnande och tillträdande föreningsmedlemar. 

4.3 Omsitts 

Representationsverksamhet mot tidigare år får inte lov att bekostas av föreningen.  

 

5. Fonder 

5.1 Lokalfonden  

5.1.1. Fonden skall användas till ersättning/reparation och nyanskaffning av inventarier som 

gagnar sektionens medlemmar. 

5.1.2. Efter avslutat verksamhetsår tillfaller hälften av programrådet tillika rustmästeriets 

överskott lokalfonden. 

5.1.3. Eventuella inkomster genom sektionslokalens användning tillföres oavkortade 

lokalfonden 
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5.2. K6-fonden 

5.2.1.  Fonden skall användas för ändamål som gagnar K6:s verksamhet, särskilt investeringar 

som även gagnar framtida K6:s verksamhet. 

5.2.2. . Efter avslutat verksamhetsår skall kvarvarande kassa, inklusive eventuellt överskott, från 

K6 tillfalla K6-fonden. 

5.2.3. Alla intäkter från uthyrning av K6:s material går oavkortat till K6-fonden. 

 

5.3 Hilda-fonden  

5.3.1. Fonden skall användas till ändamål som gagnar HÄKS-verksamhet, särskilt investeringar 

som även gagnar framtida HÄKS verksamhet. 

5.3.2. Efter avslutat verksamhetsår skall kvarvarande kassa, inklusive hälften av eventuellt 

överskott, från HÄKS tillfalla Hilda-fonden.  

 

6. Övriga kostnader 

6.1. Medel för övriga kostnader kan äskas hos sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen kan 

godkänna äskningar upp till en nivå fastlagd i sektionsstyrelsens budget.  

 

7. Bokföring 
7.1. Bokslut rörande hela bokföringsåret ska efter avslutat bokföringsår lämnas till sektionens 

lekmannarevisorer samt sektionskassören senast nästkommande 1 mars. 

7.2 Utgifter skall bokföras senast en månad efter att utlägget gjordes.  

7.3. Kvartalbokslut skall lämnas efter varje kvartal till sektionskassören. 

 

8. Övrigt 

8.1. Vid oklara situationer rådfrågas sektionsstyrelsen, sektionens lekmannarevisorer eller 

studentkårens kassörsforum. 

 

  



Kemiteknologsektionen Chalmers 

 

13 
 

Bilaga 3. Utdrag från skatteverket och bokföringslagen 

Ideella föreningar 

En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är 

ideell. 

En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt 

ändamål. För att en sådan förening, till exempel en fackförening, ska vara en ideell förening 

i juridisk mening får den verksamhet som bedrivs för att främja ändamålet inte vara av 

affärsmässig karaktär. En ideell förening kan alltså inte både bedriva ekonomisk 

verksamhet och syfta till att främja sina medlemmar ekonomiskt.  

Bokföringsskyldighet – ideella föreningar 

Bokföringsskyldigheten för ideella föreningar regleras i bokföringslagen (BFL). Föreningen 

är bokföringsskyldig om värdet på tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor eller om 

föreningen bedriver näringsverksamhet.  

Näringsverksamhet kan till exempel vara avgiftsbelagda aktiviteter eller evenemang, 

servering, bokförsäljning, kiosk, lotterier, bingo, reklamupplåtelse, fest- och 

danstillställningar eller om föreningen är moderföretag i en koncern.  

Alla föreningar som är bokföringsskyldiga ska avsluta den löpande bokföringen med ett 

årsbokslut eller i vissa fall med årsredovisning. Föreningar som normalt har en 

nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan göra ett förenklat årsbokslut.  

Även föreningar som inte är bokföringsskyldiga bör dock föra bok över inkomster och 

utgifter respektive tillgångar och skulder. Det är viktigt att kunna visa hur föreningens 

ekonomi ser ut för medlemmar, bank, leverantörer, kommun och andra intressenter till 

exempel.  

I lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter föreskrivs också att den som ska lämna 

självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgift med mera, ska se till att det finns 

underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten och för kontroll av den.  

Enligt grundregeln ska resultatet som en förening redovisar i inkomstdeklarationen 

beräknas enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed. 

Räkenskapsår 

En förening som inte omfattas av Bokföringslagen (BFL) kan tillämpa vilket räkenskapsår 

som helst i sina räkenskaper. Men i skattehänseende räknas alltid kalenderår som 

beskattningsår för en sådan förening. För att underlätta redovisningen i 

inkomstdeklarationen är det därför mest praktiskt om en sådan förening tillämpar 

kalenderår som räkenskapsår. 
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För en förening som omfattas av BFL ska räkenskapsåret omfatta tolv månader. 

Räkenskapsåret ska vara antingen kalenderår eller så kallat brutet räkenskapsår. Ett brutet 

räkenskapsår kan påbörjas den första och avslutas den sista i en kalendermånad.  

När bokföringsskyldigheten enligt BFL inträder, eller räkenskapsåret läggs om, får det 

omfatta kortare tid än tolv månader eller utsträckas att omfatta högst arton månader. Om 

bokföringsskyldigheten upphör får man korta av räkenskapsåret.  

För att byta till brutet räkenskapsår krävs tillstånd från Skatteverket. Däremot kan 

föreningen byta från brutet räkenskapsår till ett räkenskapsår som följer kalenderåret utan 

tillstånd från Skatteverket. 

Revisor  

Revisionslagen är för de ideella föreningarnas del begränsad att gälla endast de som är 

skyldiga att upprätta årsredovisning. Endast i mycket stora föreningar ställs krav på 

auktoriserad eller godkänd revisor.  

I mindre föreningar är uppdraget som revisor oftast ett förtroendeuppdrag och helt ideellt. 

Även om man i de flesta ideella föreningar kan ha lekmannarevisor/er - för vilka det inte 

finns några formkrav - bör man se till att denne eller dessa uppfyller vissa kvalifikationer. 

Revisorn bör: 

 vara en person som har förtroende från samtliga intressenter  
 ha tillräckliga kunskaper i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden 

för att kunna utföra sitt uppdrag. Kraven är naturligen större i en stor förening än i en 
liten förening med enkla förhållanden.  

 vara oberoende gentemot föreningsledningen 
 inte vara omyndig 
 inte vara försatt i konkurs.  

Revisorerna väljs på årsmötet och är ansvariga inför detta. De ska  

 granska ekonomin  
 göra förvaltningsrevision.  

Den ekonomiska granskningen består bland annat av  

 genomgång och kontroll av räkenskaperna 
 inventering av tillgångarna 
 kontroll av att de ekonomiska handlingarna förvaras på ett säkert sätt 
 kontroll av att gällande kontoplan följs 
 kontroll av att betryggande försäkringar finns 
 kontroll av att alla skyldigheter mot samhället fullgjorts. 

Förvaltningsrevisionen har främst två syften:  

 att kontrollera att styrelsen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt 
 att undersöka om styrelsens förvaltning stämmer överens med stadgarna, ändamålet i 

föreningen och föreningsstämmans (motsvarande) beslut. 
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Arkivering  

All räkenskapsinformation ska bevaras i minst 7 år efter räkenskapsårets slut. 

Räkenskapsinformation är handlingar som är av betydelse för att man ska kunna förstå 

bokföringssystemets uppläggning eller för att kunna följa en affärshändelse och förstå 

dess innebörd. Exempel på detta är  

 verifikationer, det vill säga kvitton, fakturor med mera 
 kontoplaner 
 instruktioner om redovisningsprinciper 
 bokföring (grundbok, huvudbok)  
 inventeringslistor, lagerspecifikationer och andra bilagor till årsboken.  

Räkenskapsinformationen ska förvaras inom landet, i ordnat skick och på ett betryggande 

sätt. Den ska även vara i läsbar form för en utomstående granskare. Det är den 

bokföringsskyldige, det vill säga föreningen, som har ansvaret för att informationen 

arkiveras på rätt sätt. 

Deklarationsskyldighet 

Ideella föreningar lämnar Inkomstdeklaration 3, vilken består av särskild självdeklaration 

och särskild uppgift. Den ska lämnas senast den 2 maj 2013.  

Särskild självdeklaration (sidorna 1 och 2 och i förekommande fall räkenskapsschema, 

SKV 2003a, och övriga deklarationsbilagor) ska lämnas av 

 ideell förening som är skattskyldig för all inkomst om skattepliktiga intäkter är högre än 
100 kronor 

 allmännyttig ideell förening om skattepliktiga intäkter som omfattas av skattskyldighet är 
högre än 15 000 kronor 

 ideell förening om underlag för fastighetsskatt/fastighetsavgift, avkastningsskatt på 
pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas.  

Särskild uppgift (sidan 4), i vilken redogörelse lämnas för den skattefria verksamheten, ska 

lämnas av  

 allmännyttig ideell förening som är inskränkt skattskyldig.  
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Bilaga 4. Ex. Revisionsutlåtande 

 

Emil Emilsson och Emilia Emiliasdotter har i egenskap som lekmannarevisorer på 

Kemisektionen 2013 tagit del av redovisningen av verksamheten för Emilkommittén 2012 

med tillhörande bokflöring gällande tiden 2012-01-01 till 2012-12-31. Vi anser att den går 

enighet med Sveriges bokföringslagar, Kemisektionens Stadgar, reglemente och ekonomiska 

policys.  

 

Vi yrkar därför att sektionsmötet beviljar Emilkommittén 2012 ansvarsfrihet. 

 

 


