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Vejledning til økonomihåndtering for godkendere og økonomiansvarlige i selskaber, netværk og klubber. 
 
 
Det er som udgangspunkt formand og økonomiansvarlig der godkender udlæg fra bestyrelsen, samt øvrige 
udgifter. 
 
Rollen som formand/godkender og økonomiansvarlig indebærer ansvaret for at godkende udlæg og 
udgifter ud fra det budget og de retningslinier I har i selskab/netværk/klub, og de retningslinier Etf har.  
 
Det er primært den økonomiansvarlige der godkender udlæg fra bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Alle udlæg håndteres i zExpense, som er et bilagshåndteringsprogram. Det tilgås som godkender lettest på 

PC. Vejledning i brug af zExpense findes nedenfor. 

Inden godkendelse skal du sikre dig at udlægget er dokumenteret via et vedhæftet bilag. Du skal notere en 

bemærkning der beskriver aktiviteten. Det bør være muligt at se, hvad udlægget omhandler, uden at åbne 

bilaget. Det er en god ide at anvende de ord, der bruges i jeres regnskab: 

 Kontorholdsudgifter  

 Netværksmøder (evt. inkl. transport og forplejning hertil) 

 Temadage m.m. (evt. inkl transport og forplejning hertil) 

 Bestyrelsesarbejde (evt. inkl. transport og forplejning hertil) 

 Generalforsamling evt. (inkl. transport og forplejning hertil) 

  

Når der er bilag du skal godkende, sendes en notifikation til selskabet/netværkets/klubbens mail. Det er 

den der ender på @ergofaglig.dk. Det er derfor en god ide at du har adgang til denne mail, og at du jævnligt 

tjekker om der er bilag til godkendelse. 

 

 Når du har godkendt udlægget, adviseres økonomiteamet i Etf automatisk, godkender og sender udlægget 

til udbetaling. Fra du har godkendt udlægget i zExpense, er det målet, at der går der max. 14 dage før 

udlægget er refunderet.  

 

Ingen kan godkende udlæg for sig selv. Når du selv har udlæg, skal du derfor med formanden/ godkender, 

have godkendt dit udlæg, inden du selv lægger det i zExpense og godkender. Det kan I gøre via jeres mail, 

xx@ergofaglig.dk. 



Login og kode for godkender og økonomiansvarlig mail er sendt til jer fra økonomiteamet. Hvis I ikke kan 
finde det, skriv til regnskab@etf.dk I bedes skrive hvilket fora og hvilken rolle I skriver fra. 
 
Godkender og økonomiansvarlig har samme log in og password til zExpense. Log in knytter an til jeres rolle 
som godkendere, og ikke til jeres personlige mail. 
 
 
 

Vejledning i brug af zExpense: På vej 
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