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Ekonomidagen – boka i din kalender
Ekonomidagen hålls i år den 4 december, vi kommer inom kort att gå ut med
mer information om programmet och om hur du anmäler dig. Boka in datumet
i din kalender så länge!

Congrex i konkurs 2013-09-27
Lunds universitets ramavtalsleverantör för konferens- och kongresstjänster
Congrex Sweden AB har försatts i konkurs. Som vi tidigare meddelat är alla
utbetalningar till företaget för närvarande stoppade.
För nybokningar av konferenser hänvisas till det statliga ramavtalet för
”Konferenshotell och kursgårdar”:
www.avropa.se/Hitta-ramavtal/Konferenshotellochkursgardar/.
För frågor angående större konferenser/kongresser, finns möjlighet att kontakta
Eva Wendel eva.wendel@konferens.lu.se på Kongresscentrum. För mindre
konferenser som redan är bokade/genomförda via Congrex och som du nu har
ev frågor om, kan du kontakta Kerstin Larsson kerstin.larsson@eken.lu.se på
Fakturahantering och utbetalning eller Jessica Hedin jessica.hedin@eken.lu.se på
Inköp och upphandling.
En ny upphandling av en ny partner för konferens- och kongresstjänster har
påbörjats tidigare under hösten.

Ny upphandlingschef
Lunds universitet har anställt Jeanette Jakobsson som ny upphandlingschef från
1 september. Jeanette kommer närmast från ett uppdrag som COO (Chief
Operating Officer) för två mindre företag och har dessförinnan arbetat som
chefsjurist inom telekom. Jeanette har suttit i Juridiska fakultetens styrelse vid
Lunds universitet i drygt sex år.
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Hur budgeteras och redovisas lokalkostnader?
I samband med arbetet med budget- och prognosarbetet har vi uppdaterat och
utvecklat avsnittet 6.1.1.6 Fördelning av lokalhyra i EA-handboken. Där kan du
bl a läsa om hur du skiljer på hur lokalkostnaderna budgeteras, hur de konteras
i hyresfilen och hur du slutligen ska se på dem i redovisningen.

Om återbetalning av moms
Ansökningarna om återbetalning av moms för 2012 är nu inskickade via
Skatteverket. De skickar vidare dem till resp. lands skattemyndighet och sedan
får vi besked om det blir beviljat eller inte efterhand, vilket kan ta flera månader.
Sektionen Ekonomi kommer boka in de återbetalningar som beviljats på
aktiviteten som en kostnadsreduktion.

Skicka in leverantörsfakturor för 2013
Ansökan om återbetalning av moms för 2013 kommer vi registrera först i
september 2014, men skicka gärna in fakturorna redan nu. Följande fakturor är
aktuella:
•
•
•
•
•

Ska avse 2013
Leverantören ska finnas inom EU
Tjänsten ska vara utförd inom EU
LU har kostnadsfört momsen
Tjänster av typen:
− Konferensavgifter
− Restaurang och catering
− Resor i ett annat land
− Korttidshyra av transportmedel
− Hotellavgifter

Skicka via internpost till Inbetalningar och redovisning, hämtställe 31 eller maila
till redovisning@eken.lu.se. Ange vilken kodsträng momsen kostnadsförts på,
dvs. kostnadsställe, kostnadskonto, verksamhetsgren, aktivitet och fritt fält.

FAS har blivit Forte
Den 1 juli bytte FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, namn till
Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Läs mer på Fortes
hemsida: http://www.forte.se/sv/Nyheter/2013/FAS-blir-Forte-1-juli/
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På Ekonomiportalen (http://www.eken.lu.se/) finns kontaktuppgifter, information om rutiner
och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.
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