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Välkommen till Ekonomidagen 2013!
Sektionen Ekonomi inbjuder dig som arbetar med ekonomirelaterade frågor vid
Lunds universitet till årets Ekonomidag onsdagen den 4 december kl. 8.30 på
Palaestra och Akademiska Föreningen.
I bifogad inbjudan hittar du programmet för dagen och länk till anmälan.
Efter Ekonomidagen kommer materialet att publiceras på Ekonomiportalen.

Byta bankkonto i EU-projektet? Nordeakonton
avslutas
Sedan hösten 2011 använder sig Lunds universitet av bankkonton i Swedbank
när det gäller EU-medel. Hittills har EUR-kontona i Nordea varit öppna parallellt,
men från 1 januari 2014 kommer dessa konton att avslutas. De konton det
gäller är:
• 3029 17 06576 EU-partner
• 3968 77 25176 EUR-konto för koordinatorer
Om du vet med dig att ni använder dessa konton i era EU-projekt, kontakta eumedel@eken.lu.se och ange om ni är partner eller koordinator för att få nya
bankuppgifter att lämna till koordinatorn/EU.

Hitta avtal
Det finns flera olika sätt att hitta avtalsinformation i Lupin direkt i
inköpsverktyget och för den som inte är Lupinanvändare finns en öppen ingång
som enklast nås via http://www5.lu.se/o.o.i.s/5482. Här finns inloggningsuppgifter och lösenord. På Lupins startsida, längst ner till höger under Länkar
finns även en direktlänk till statliga ramavtal, du kommer då direkt in i
avropa.se.
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Ingen särskild återrapportering av förbrukade medel
till Vetenskapsrådet i år
I november 2011 och i november 2012 har Vetenskapsrådet för pågående
projekt begärt in en särskild redovisning av förbrukade projektmedel uppdelat
på direkta och indirekta kostnader. I år kommer de inte att göra denna
uppföljning. Observera att ordinarie ekonomiska redovisningar inte påverkas
utan ska göras enligt gällande avtal.
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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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