
  
Fundur með bókara, Jóhönnu. Aðrir mættir, Ólafur Karl og Margrét. Sverrir mætti seint.  

21. jan. 20.  

Helstu verkefni: 

1. Bókun á reikningum.  

2. Þekking, er að rukka 20 þúsund.  

3. DK tveir reikningar 7 og 10 þúsund.  

4. Hver er fjöldi reikninga að jafnaði á mánuði? 

a. Undir hundrað á mánuði.  

5. Hver er veltan á mánuði eða ári? 

a. Félagsgjöld 7 millur.  

b. Lyklar í höll. 2000 kall lykill. Gerir kröfur. Er í 1.8 nú fór úr 1 millu.  

c. Hundar í Hattarhöll, eru að skila einhverjum hundrað köllum.  

d. Meistaradeildin, ca. 450 þú á mánuði.  

e. Áhugamannadeildin eitthvað minna á mánuði.  

f.

6.

7. Staðan á Gluggar og gler?  

a. Speglar í Hattarhöll, líklega búið 

8. Sundurliðun á verkefnum pr. Tíma? 

a. Bókun reikninga. Ekki hist einu sinni í viku lengur. Komið meira á netið.  

i. Skönnun og útsending. Skannar ekki nema sé beðið sérstaklega um.  

b. Útgáfa reikninga. Gefur út alla reikninga sem Sprettur rukkar. Veit ekki alveg.  

c. Svara emailum. Byrjar morgnanna að svara póstum. Mikið í kringum 
námskeiðin.  

d. Fer inná Sportfeng og prentar út hvert mót og gerir reikninga eins og þarf.  

9. Framkvstj samþykkir reikninga.  

a. Skannar reikninga og sendir gjaldkera.  

10. Frmkvst., samþykkir ekki reikninga fyrir rekstrarfélagið og fasteignafélagið. 

11.  Fasteignafélagið greiðir á milli til rekstrarfélagsins.  

a. Vesen með innskatt vegna lítillar veltu.  
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b. Ekki margir reikningar.  

c. Vegna húsaleigu.  

d. Stór kaup sett á fasteignafélagið.  

12. Inneign v. vsk. Steini ætlar að fara í að ná þessum innskatt út. 

13.  Gerir reikninga á þá sem eru að nota lykla og kemur því í heimabanka.  

14. Gerir reikninga fyrir félagsmenn vegna námskeiða og móta, styrkir.  

15. Reikningar vegna útleigu á hátíðarsal.  

16. Reiðkennarar sem greiða hærra verð eru að kaupa marga mánuði og gerir 
greiðsludreifingu í heimbanka.  

17. Er að svara póstum og leita að greiðslum frá fólki vegna kaupa á námskeiðum og 
leigu á sal.  

a. Hvaða tölvupóst er hún með? bokhald@sprettarar.is  

18. Hættum með vsk. á hestamannfélagið.  

19. Samskip reikningur.  

20. Hugmyndir að breytingu á kaupum á lyklum.  

a. Advania kerfið.  

b. Einhver sæi um að leigja út veislusalinn.  

i. Sækja dúka og þh. D 

21. Er með útprentaða reikninga sem eru ógreiddir tekur úr bunkanum þegar þeir eru 
greiddir. Hennar utanumhald.  

22. Sendir út reikninga á auglýsendur. Sendir út einu sinni á ári.  

23. Útsending á rekstararstyrkjum. Einu sinni á ári.  

Ath. uppsafnaður vsk. á rekstrarfélagið. Ath. möguleika í stöðunni.  

Ath. emailar hjá ritarar og gjaldkera. Sverrir græjar. Rakel er með skrifstofa@sprettarar.is 
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