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Handläggare: Susanne Hellquist  Datum: 2020-04-18  Dnr: O30-2/1920 

 

 

Att redovisa utlägg  
 

Uppgifter för utbetalning 

 
För att kunna få tillbaka pengar för egna utlägg behöver du registreras som användare i 

SFS ekonomihanteringssystem Superkoll. Detta gör organisationssekreteraren efter att 

du skickat in dina uppgifter, via länken i mailet. 

 

 Namn 

 E-post 

 Telefonnummer 

 Personnummer 

 Bankuppgifter (clearing- och kontonummer) 

 

När ditt konto skapats kommer du att få två bekräftelsemejl från Superkoll om att ditt 

konto skapats. I ett av dem finns instruktioner för att aktivera din användare och välja 

lösenord. Gå även in under ”Inställningar” i menyn till vänster, välj ”Profilinställningar” 

och ställ sedan in ”pinkod till kvittoapp”. När du gjort det kan du lämna hemsidan, 

själva kvittoredovisningen sker genom en app. 

 

Kvittoapp 
 

Alla kvitton redovisas i en app från redovisningsbyrån Wint. Du laddar ner appen 

genom App Store eller Google Play, sök på Wint. Logga in med din mejladress och 

lösenordet/pinkoden till appen som du valde när du bekräftade kontot. 

 

Redovisning i appen 

 
Appen är enkel att använda och bygger på att du fotograferar dina kvitton. Du kan 

antingen använda kameran direkt i appen eller ladda upp bilder du redan har sparade 

på din telefon. Se till att hela kvittot syns på bilden. 

Appen ber dig sedan att fylla i ett antal uppgifter och ladda upp kvittot. Ibland är det 

svårt att veta vad en ska välja från de föreslagna kategorierna, välj det som känns 

närmast, men lita på att vi kommer att justera det om det blir fel så ingen anledning att 

fundera för länge eller oroa sig.  

 

Viktigt däremot är att alltid skriva in i det valfria kommentarsfältet vad kvittot avser. 

Är det SL-kort? fika?, pennor?  Skriv en kommentar om vad du köpt, till vem och varför.  

 

Utbetalning 
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Det finns inga brytdatum för kvittoredovisning utan när du skickat in dina kvitton får 

du räkna med att det tar upp till två veckor innan de betalas ut. Kvitton ska redovisas 

senast 1 månad efter inköp. När kvittot redovisats är det viktigt att du sparar kvittot så 

att det är möjligt att gå tillbaka och titta på det fysiska kvittot om det skulle behövas till 

exempel i samband med revision.  

Om du har några frågor, tveka aldrig att kontakta organisationssekreterare@sfs.se eller 

070-796 23 24. 

 


