Lions 101 MD har tecknat ett avtal med Visma angående eEkonomi för föreningar vilket
innebär att det nu finns möjlighet att beställa bokföringssystemet via MD-kontoret.
Beställer man via MD-kontoret så ingår också möjligheten att därifrån få support
Anledningen till att detta avtal är tecknat är att MD vill leva upp till den motion som
tidigare har inlämnats angående bokföringsprogram för klubbarna
Utdrag ur Riksmötesprotokollet 2017:
Motion 9 Angående bokföringsprogram för klubbarna från Lions Club Vadstena.  att
Lions centralt undersöker möjligheterna att ta fram ett bokföringsprogram anpassat
efter klubbarnas behov och som klubbarna kan ta till en engångskostnad.
Arbete pågår, tillsammans med olika leverantörer, att undersöka möjligheten till att
kunna erbjuda ett för klubbarna gemensamt kostnadseffektivt bokföringsprogram.
Guvernörsrådet föreslår riksmötet att bifalla motionen.
Yttrande: Yrkande: Riksmötet beslutar enligt Guvernörsrådets förslag.

Visma eEkonomi för föreningar
”När det svåra blir enkelt öppnas nya dörrar. Starta och driv din förening med ett
bokföringsprogram som är enkelt att använda och alltid tillgängligt. Frigör mer tid till
föreningsarbete med webbaserad bokföring och fakturering”.
Med Visma eEkonomi för föreningar kan du sköta allt online i datorn, surfplattan och
smartphonen. Du behöver aldrig tänka på backuper.
Arbeta var och när du vill
Visma eEkonomi för föreningar är helt och hållet webbaserat. Programmet fungerar på
alla större plattformar. Det innebär att du kommer åt din bokföring online och kan arbeta
med din förening var du än är.
Vad innehåller systemet

•

Fakturera medlemmar direkt från programmet

•

Hantera hela klubbens ekonomin

•

Unik koppling till din bank
Att stämma av händelser på ett bankkonto är en tidskrävande uppgift – om du gör
det manuellt. Låter du däremot programmet hantera avstämningen sker stora delar
av arbetet helt automatiskt. Det gör bokföringen enkel.

•

Projektredovisning – ger möjlighet att få rapporter och följa upp dina projekt

•

Resultatenhet och kostnadsbärare för att kunna dela upp administration och aktivitet

•

Rapporter - verifikationslista och huvudbok - balans- och resultaträkning

•

Transaktionsanalys

•

Export till excel av balans- och resulträkning (.csv-format)

•

Automatisk bankkoppling via banksamarbete
(Handelsbanken, SEB, Danske Bank)

•

Kopiera kontoutrag från banken och klistra in i programmet
(Nordea, Swedbank, Länsförsäkringar, SEB, Sparbanken Syd,
Sparbanken Öresund, Sörmlands Sparbank och Sparbanken Alingsås)

•

Leverantörs- och kundreskontra

•

Mobilapp Visma eEkonomi

•

Med Mera

Priset är 99 kr/mån (1 188kr/år)
Beställning sker via blankett på MD’s hemsidan
Det här ingår i priset
•

Konvertering från äldre system

•

Full service från Visma, MD-kontoret o distriktet

•

Detaljerad hjälp via videoutbildning

•

Backup

•

Appar till smartphone och surfplattor

