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Redovisning
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Godkännande av utlägg utan kvitto
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Godkännande av inköp utanför ramen för sektionskort
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§ 13

Godkännande av utlägg för reparation av bilnyckel
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§ 14

Godkännande av utlägg utan kvitto
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§ 15

Motion angående milersättning för släp

(Beslut)

§ 16

Beslutsuppföljning

(Beslut)

Taget
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Motion angående inköp av
kårens trådlösa mikrofoner
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Emma Engdahl
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§9

Bordlagd punkt: Godkännande av ej fullständigt kvitto Lundafalafel
Föregående styrelsemöte bordlades följande punkt som Kevin Boo skickade in:
Jag har ett kvitto som jag lämnat in från Lundafalafel, som ej är fullständigt. Detta gäller ett
köp till ett nanomöte som hölls förra läsperioden. Jag yrkar
att

§ 10

styrelsen godkänner utlägget.

Godkännande av utlägg utan kvitto
Kassör Erik Nilsson skickade in följande punkt:
Daniel Nesic beställde tröjor till studierådsrepresentanter men har inte fått något godkänt kvitto.
Transaktionsinformation finns bifogat nedan och fakturan återfinns i bilaga 1. Kassören finns på
plats för att föra talan då Nesic är upptagen med utomsektionella grejer. Nesic yrkar på
att

styrelsen godkänner utlägget trots avsaknad av kvitto.

(a)

§ 11

Godkännande av utlägg utan kvitto
Kassör Erik Nilsson skickade in följande punkt:
Revisorer anser att verifikat A140 behöver godkännas av styrelsen då det saknas kvitto. Inköpet
gjordes för dekorationer till en sittning som Kulturministeriet höll i. Vid köpet gavs inget kvitto,
utan endast en faktura bifogades trots att ett kvitto efterfrågades. Därmed yrkar jag på
att

styrelsen godkänner utlägget trots avsaknad av kvitto.
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§ 12

Godkännande av inköp utanför ramen för sektionskort
Kassör Erik Nilsson skickade in följande punkt:
Jag använde ett av mina sektionskort för att köpa maskeringstejp och kopparpasta på Biltema.
Vid tillfället var jag bilförman och kassör och hade kort genom båda poster, men bilförmanskortet gäller bara bilrelaterade inköp (alltså inte maskeringstejp) och kassörskortet bara större
inköp (...alltså inte maskeringstejp). Jag yrkar därmed
att

§ 13

styrelsen godkänner inköpet trots att det gjordes utanför ramen för vad betalkorten
ska användas för.

Godkännande av utlägg för reparation av bilnyckel
Kassör Erik Nilsson skickade in följande punkt:
Under nollningen gick bilnyckeln till F-bilen sönder. Då bilen används mycket under nollningen
så tog jag initiativet att lämna in den på lagning direkt. Jag yrkar
att

§ 14

äska upp till kostnaden för reparationen från reparationsfonden.

Godkännande av utlägg utan kvitto
Köksmästare Hannes Norrman skickade in följande punkt:
Jag gjorde ett utlägg med mitt sektionskort under LKG sittningen (2/9) som jag inte kan hitta
kvittot till. Vi köpte lite pizza åt jobbarna och några mästare på Gott och Nära. Transaktionsinformation finns bifogad nedan.

(b)

Jag yrkar därmed
att

styrelsen godkänner utlägget trots avsaknad av kvitto.
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§ 15

Motion angående milersättning för släp
Campfös Svante Sandblom och Eric Hansson skickade in bilaga 2, med kompletterande bilder
bifogade nedan:

(c)

(e)

(d)

(f)

I sektionens tjänst,

Samuel Eklund
Styrelsepreses 22/23
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sprd.net AG | Gießerstraße 27 | DE-04229 Leipzig

Daniel Nesic
Värbyvägen 205-8
23363 BARA
SVERIGE

SE 23132221-24436743

Denna streckkod är lika individuell som ditt fingeravtryck. Den
hjälper oss att bearbeta din beställning för dig.
Utskriftsdatum: 09.06.2022
Leveransdatum är samma som
fakturadatum

Kvitto SP-20079322
Beställningsnummer: 23132221-24436743
Vårt VAT-nummer (momsregistreringsnummer):
DE813871494

Nr.

Storlek

Antal

Moms

Summa

Totalt

41736838

M

1

25.00% · 87 SEK

348 SEK

435 SEK

1

25.00% · 87 SEK

348 SEK

435 SEK

1

25.00% · 87 SEK

348 SEK

435 SEK

Premiumluvtröja herr, svart
Fram:
Text: SRF
Digitalt direkttryck
Design: NAMN_FLOGA_1
Digitalt direkttryck
Bak:
Design: studierA--d_2
Digitalt direkttryck
41736839

L
Premiumluvtröja herr, svart
Fram:
Design: NAMN_FLOGA_3
Digitalt direkttryck
Text: SRN
Digitalt direkttryck
Bak:
Design: studierA--d_2
Digitalt direkttryck

41736840

M
Premiumluvtröja herr, svart
Fram:
Text: SRPi
Digitalt direkttryck
Design: NAMN_FLOGA_2
Digitalt direkttryck
Bak:
Design: studierA--d_2
Digitalt direkttryck

Delsumma

1.305 SEK

Leveranskostnader

119 SEK

sprd.net AG · Gießerstraße 27 · 04229 Leipzig · Tyskland · info@spreadshirt.net · tel +46 84 468 36 39 Aktiebolag med säte i Leipzig · Momsregistreringsnummer: DE 8138 7149 4 ·
Handelsregisternummer: HRB 22478 · Tingsrätt Leipzig · Företagsledning med rätt att företräda företaget: Dr. Julian de Grahl (VD), Tobias Schaugg · Ordförande i den övervakande styrelsen:
Lukasz Gadowski · www.spreadshirt.net · EORI: DE6387233
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Tack :)
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Summa

1.139 SEK

Moms (25.00%)

285 SEK

Totalt

1.424 SEK

Tack för din beställning och mycket nöje med de beställda produkterna!
Om du inte är nöjd med din beställning kan du lämna tillbaka den via vårt returcentrum. Använd länken i e-postmeddelandet
med leveransbekräftelsen. Vi kan inte bearbeta artiklar som skickats tillbaka utan uppmaning.
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Eric Hansson
11 september 2022

Motion

Motion
angående milersättning för släp

Bakgrund
Under campet lånade jag ut min bil i sektionens tjänst för att transportera saker till och från Sonnarp då
min bil är utrustad med dragkrok. F-bilen var ej tillgänglig då den användes i andra sektionsaktiviteter.
Min bil är äldre och drar mer bensin men det var den enda som hade dragkrok därav vårt beslut att
använda den. Då den dessutom hade tungt släp så drog den ännu mer än vad milersättningen ersatte. I
nuläget ligger jag back med 413 kr och de vill jag gärna ha tillbaka.
Kvitton m.m. skickas som bilaga.

Yrkande
Jag yrkar därför
att

413 kr dras från NOL1 för att ersätta mina utlägg för sektionen.

I F-sektionens tjänst

Eric Hansson
Campfös

Svante Sandblom
Campfös
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