BOKFÖRING

Att bokföra är att skriva upp varje gång föreningen får in pengar eller betalar för något. På så sätt håller
ni koll på vad ni lägger pengar på och hur mycket pengar ni har.
Ofta är det en person som är ansvarig för att hålla koll på pengarna i föreningen. Den personen kallas
ofta kassör. Om ni bokför blir det lätt för andra att också hålla koll på pengarna.
I slutet av året samlas bokföringen ihop. Då görs ett bokslut som en sammanfattning för hur det gått
under året. Hur ni gör ett bokslut får ni information om i årsmötesutskicket som ni får i december varje
år. Det går också att läsa om bokslut på viunga.se/forening.

ATT BOKFÖRA

Att bokföra kan göras på olika sätt. I denna pärm finns en bokföringsmall som ni kan använda om ni vill.
På viunga.se/forening kan ni ladda ned bokföringsmallen för att skriva ut fler om de skulle ta slut. Där
hittar ni också en digital mall som ni kan använda för att bokföra på datorn, om ni föredrar det.
När ni bokför är det viktigt att spara kvittot varje gång ni köper något. Kvittot är ett bevis för att ni köpt
något och vad det kostade. Numrera varje kvitto genom att skriva en siffra på det och lägg det i plastfickan som ni har längst bak i detta avsnitt av pärmen.
För att använda bokföringsmallen fyller ni i en rad varje gång ni får in pengar eller betalar för något. Se
även exemplet nedan.
#
			
			
			

Här skriver ni vilket nummer kvittot har som är kopplat till raden.
Om det är pengar som kommit in, exempelvis en medlemsavgift,
behöver ni inte ha ett kvitto även om det är bra om ni har det. För
alla kostnader måste ni dock spara kvittot.

Datum		
			

Här skriver ni helt enkelt vilket datum som ni fick in pengarna
eller som ni betalade pengarna.

#

Gäller

Här skriver ni en liten anteckning vad det gällde.

Pengar in

Här skriver ni summan om ni fått in pengar för något.

Pengar ut

Här skriver ni summan om ni fått betala för något.

Datum

Gäller

Pengar in Pengar ut

1

12/10 2016		Fika							78 kr

2

13/10 2016		Lokalhyra						1 000 kr

-

13/10 2016		

Medlemsavgifter		

3

22/10 2016		

Utrustning till lokalen				

480 kr
648 kr

#

Datum

Gäller

Pengar in Pengar ut

