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Nedan finns den skriftliga redogörelse för mina förlorade kvitton som jag fick meddelat att Tinget
efterfrågade, och som jag och sakrevisorn muntligt gått igenom tidigare. Jag uppfattade inte att det
var just den skriftliga delen som var det avgörande i tingets tidigare beslut utan bara att det som
gällde var att sakrevisorn skulle kunna göra en bedömning (så tror jag att sakrevisorn också
uppfattade det med tanke på hur vi gick igenom det).
Hur som helst var det inte min mening att inte gå tinget till mötes, och eftersom det är lika lätt att
skriva ner uppgifterna som att redovisa dem muntligt följer de här nedan. Jag beklagar också att jag
inte närvarade under mötet, men eftersom jag inte fått någon kallelse till det så glömdes det bort.
Förhoppningsvis kan jag närvara på nästa och svara på fler frågor.
Fakturadatum för kreditkort

Kvitton som saknas

Förklaring till kostnaderna

06/10/10

260:- Cafe d italia

Frukostmöte m generalpresidiet

05/11/10

65:- 7-eleven

Mötesfika

06/12/10

93:- Willys lund

Mötesfika

10/03/11

500:- automatuttag
88:- tegners matsalar

Automatuttaget på 500:resulterade givetvis inte i något
kvitto. Det gjordes för
normaldagens/studentombudets
räkning för att få en växelkassa
och återbördades senare till
LUS.
Tegners avser en arbetslunch
med styrelsen eller presidiet om
jag minns rätt.

06/05/11

160:- Tegners matsalar
68:- Cafe d italia
75:- Cafe d italia
187:- Cafe d italia

Samtliga kostnader härhör från
möten med antingen styrelsen
eller universitetsstyrelsens
studentrepresentanter.

05/07/11

Del 1

Samtliga kostnader i översta
delen avser matkostnader för
presidieöverlämningen i
Göteborg med 6S.

365:- Hagabions café
220:- Indiska hörnet
508:- Lilla tavernan
178:- Cappuchino
283:- Evas parley

Den andra delen avser
kostnader för Tour de Kår

Del 2 --600:- ICA kvantum
1372:- Systembolaget
Del 3 --999:- Nassers taxi
89:- Clas Ohlson
506:- La fontana

Kostnaderna i den tredje delen
avser resor till och mat under
almedalsveckan. Den dyra
taxiresan kan ackrediteras till
att det inte gick tåg i tid så att
Henrik, Simon och Christoffer
kunde ta sig till Ängelholms
flygplats och nödgades således
begagna sig av taxi. Clas

Bilaga 9a

05/08/11

130:- Taxi Gotland
600:- Barbeque Steakhouse
790:- Packhuskällaren
465:- La fontana

Ohlson inköpet var för inköp av
nätverkssladd så att de som
hade dator med sig kunde
arbeta på rummet. Middagarnas
prisklasser förklaras i de flesta
fall med att allting är skitdyrt i
Visby (iallafall under
almedalsveckan). Därtill var de
två dyrare middagarna
kombinerade träffar/möte med
andra studentrepresentanter.

221:- Coop forum Visby
56:- Coop forum visby
191:- O'learys Visby
276:- La fontana
416:- O'learys Visby
24:- Coop forum Visby
67:- Max i Visby
124:- Coop forum Visby
59:- Alis kiosk och grill
87:- coop forum visby

Kostnaderna för den här
fakturan handlar alltså om mat,
O'learys, La fontana, Max samt
Alis kiosk och grill står för
detta. Coop står också för mat,
närmare bestämt frukost, men
även sådant som toalettpapper.

