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Höstens utbildningar
Nya ekonomiregistrerare
Torsdag 10 oktober, kl 9-16
Plats: Ultuna, i samma lokaler som ekonomiavdelningen sitter i, Stora
konferensrummet
Adress: Arrheniusplan 6, 75007 Uppsala
Kursen är obligatorisk för nya ekonomiregistrerare och för personer som har
konteringsbehörighet i Palette och inte tidigare genomgått kursen alternativt kursen
Fördjupad ekonomiregistreringskunskap som hölls hösten år 2011.
Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/ny-ekonomiregistrerare/
Anmälan görs via länken: https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
Sista anmälningsdag är den 3 oktober.
Vid frågor kontakta elin.jakobsson@slu.se
Nya beslutsstöd, övergripande ekonomer och projektekonomer
Onsdag 16 oktober, kl 9-16
Plats: Ultuna, i samma hus som ekonomiavdelningen sitter i, Stora
konferensrummet
Adress: Arrheniusplan 6, 75007 Uppsala
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Kursen är obligatorisk för nya beslutsstöd, övergripande ekonomer och
projektekonomer
Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/mall-adm-utb2/
Sista anmälningsdag är den 9 oktober.
Vid frågor och anmälan maila karolina.bergstrom@slu.se
Nytt! Grundkurs för projektekonomer
(Utskick har tidigare gjorts till rollen projektekonom den 20 juni 2013.)
Onsdag 23 oktober kl 9-16:40, torsdag 24 oktober kl 8:45-12
Plats: Ultuna sal L, Almas Allé 10, 75007 Uppsala
Utöver huvudorterna finns möjlighet att delta via videokonferens (max 12 parter i
videokonferens).
Kursen är obligatorisk för alla med rollen projektekonom.
Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/grundkurs-for-projektekonomer/
Anmälan görs vis länken: https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
Sista anmälningsdag är den 20 september.
Vid frågor kontakta Patrik.Pederson@slu.se eller Frank.Sterner@slu.se
Fördjupat informationsuttag ur Agresso
Torsdag 24 oktober kl 13-16.40, fredag 25 oktober kl 8:30-12
Plats: Datasal 2, Ultunabiblioteket, Almas Allé 12 (tidigare Undervisningsplan)
Kursen är frivillig och riktar sig till van användare av Agresso som är tilldelad
rollen övergripande ekonom eller projektekonom, som vill kunna utnyttja Agresso
bättre. Exempel kommer att finnas för fakultetsgemensamma institutioner.
Information om kursen finns på länken:
https://internt.slu.se/sv/personalfragor/kompetens-ochkarriarutveckling/administrativ-utbildning/mall-adm-utb3/
Sista anmälningsdag är den 17 oktober.
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Vid frågor och anmälan maila Anita.Olofsson@slu.se

Kalender för årets ekonomihändelser
Ekonomiavdelningen har publicerat en kalender för årets ekonomihändelser.
Tanken är bland annat att ge överblick och underlätta planeringen inför vissa
uppgifter som institutioner/motsvarande förväntas utföra. Kalendern uppdateras
löpande med nya händelser, men då i samband med information i ett
ekonomimeddelande.
Kalendern finns på medarbetarwebben under Ekonomi i högerkolumnen LÄNK.
Vid frågor eller om du kommer på något som kalendern borde kompletteras med,
kontakta Stefan.Werner@slu.se

Påminnelse om inventering
Den 16 september ska inventeringarna vara inskickade till ekonomiavdelningen.
För närmare information, se ekonomimeddelande 2013:10.
Vid frågor kontakta Stefan.Werner@slu.se

Nytt avsnitt i ekonomihandboken om investeringsprocessen
Som tidigare meddelats finns en beslutad process om hur investeringar över
direktupphandlingsgränsen (för närvararande över 284 000 kr) ska hanteras från
behovsanalys till beslut.
Processen finns nu också beskriven i ekonomihandboken avsnitt 9.8
Vid frågor kontakta Gudrun.Ahlberg@slu.se
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