Omställningsgruppen i Sigtuna
Instruktioner för redovisning av projektkostnader mm
1.
2.

3.

Redovisning skall ske till kontaktperson i Sigtuna som attesterar samtliga kvitton
och fakturor
Denna person skall också kontrollera att, om det ej är kontantkvitto, bevis på
betalning medföljer. Kontoutdrag från bank är bäst. Det får ej vara en
transaktionslista över betalningar som sker i framtiden. Omgående betalning duger.
Var noga med att det framgår vem som är projektägare (Omställningsgruppen i
Sigtuna) samt projektets namn (Omställning Sigtuna 2) på varje faktura.
Det skall vara en motivering till inköpet – varför görs inköpet och hur användes det..
Om det är inköp av tryck eller kopiering skall 1 ex bifogas. OBS att Upplandsbygds
logotype (med Leader och EU-logor) skall finnas med på allt material.
Gäller inköpet matvaror i någon form skall närvarolista över samtliga närvarande
personer finnas med samt vilken organisation de representerar. Syftet med träffen
skall framgå liksom dagordning eller program

Blanketter för speciella ändamål
Körjournal
En för varje person
Projektstöd för Leader – projektdagbok för redovisning av ideell tid per aktivitet (2 sidor)
En eller flera för resp aktivitet.
Projektstöd för Leader - Projektdagbok för redovisning av ideell tid per person (2 sidor)
En eller flera för resp person
Projektstöd inom Leader – projektadagbok (2 sidor)
Användes en per person som anställes för projketet och får lön.
Personnummer, namn och adress för alla som får lön.
Lön utbetalas av kassören – kontonummer för insättning önskas

Journalnummer är: 2011-4796 (skall ifyllas på samtliga blanketter.
Kontrollera att alla underskrifter är gjorda.
Kvitton med nödvändig information lämnas till kontaktperson i Sigtuna senast den femte i
månaden efter datum på kvittot eller datum då betalningen har effektuerats. Detsamma gäller
för korrekt ifyllda blanketter
Detta vidarebefordras till kassören snarast därefter.
Kvitton och aktiviteter på blanketter får ej innefatta tidigare redovisningsperiod(er). De är då
för gamla och vi får ej ersättning.
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