
INSTRUKTIONER FÖR KVITTOREDOVISNING 
 

● Öppna “Adobe Acrobat” och välj “Kvittoredovisning Maskinsektionen” 

● Fyll i formuläret och klicka på den blåa knappen med en penna på nere till höger.  

● Välj “Fill & Sign” och klicka sedan på pennikonen högst upp i mitten.  

● Välj “Create Signature” och skriv under.  

● Klicka “Done” och placera signaturen genom att klicka i signaturfältet. 

● När du sedan klickar på “Skicka till [Rätt verksamhet]” flyttas du till Gmailappen med en förifylld 

mailadress. (Är adressen röd klickar du på adressen så att det röda försvinner).  

 

● När mailet är iväg, öppna “Adobe Acrobat” igen och klicka “Rensa formulär”. Ta gärna bort din 

signatur också. Öppna sedan appen “Notebloc” 

● Klicka på kameraikonen nere i mitten 

● Ta en bild av kvittot och klicka på bocken nere till höger (kontrollera så att det går att läsa texten) 

● Klicka “Share” nere till höger och skicka dokumentet till: 

kassor.82291@arkivplats.se för Kassör 

eko.82291@arkivplats.se för Phösningen 

kbm.82291@arkivplats.se för KBM 

moment.82291@arkivplats.se för Moment 

spexet.82291@arkivplats.se för Spexet 

 

Gör du ofta kvittoredovisningar? Överväg att själv att ladda ner kvittoredovisningsfilen från 

maskinsektionen.se samt “Adobe Acrobat” och “Notebloc” för att även kunna göra detta hemifrån. 

 

VAD ÄR DETTA? 
Under ungefär 110 år behövdes papper och penna för att göra en kvittoredovisning för Maskinsektionen, 

men detta har år 2019 nått sitt slut. En ny era av datamaskiner har inletts. Ett tjugotal pärmar per år, som 

vardera behövt lagras i drygt sju år, ersätts av knappt en gigabyte molnlagringsutrymme. Denna digitalisering 

innebär också att bokföringsansvariga på sektionen får tid över till andra saker, exempelvis att smörja 

struparna, hålla sina lakan varma, eller se till att du som uppgiftslämnare får dina pengar utbetalda i rimlig 

tid.  

 

För frågor eller synpunkter gällande detta, hör av dig till kassor@maskinsektionen.se 
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