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Endeligt

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, fredag den 2. februar 2007

Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz, 
Jørgen Simonsen og Jørn Dysted

Dagsorden i flg. indkaldelse af 22. januar 2007

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 17. november 2006
2. Medlems- og økonomiorientering

a. Regnskab 2006
b. Medlemssituationen
c. Afregningsprocedure til kassereren 

3. Diverse orienteringer (idet omfang punkterne ikke behandles nedenfor)
a. Nyt fra Landsformanden
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm
d. Nyt fra SDKurser

4. Igangværende aktiviteter: 
a. Medlemstilbud 

1. SRFs Aktieskole
2. Sundhedsforsikring
3. Børsen e-learning

b. EU-turen (Jesper)
c. Samling af alle mailadresser (Jørn)
d. Tilmeldingssystem – status (Niels – Leo)
e. Magnus samarbejdet om Skattelovsamling (Leo, Jørgen)
f. God skik (Kim)
g. Opdatering af hjemmeside (Jørn)
h. Motto for SRF (Jørn/Leo)
i. Landsmøde 2007 (Leo)

5. Deltagelse i IFA kongres 2007
6. Opstart Strategiplan 2007/08

o Drøftelse af (nye) visioner
o Fastlæggelse af  initiativer
o Handleplaner og tovholdere

7. Næste møder og fastlæggelse af faste mødedage 
8. Eventuelt

Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1. Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 17. november 2006

Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger

2. Medlems- og 
økonomiorientering

a. Regnskab 2006
b. Medlemssituatione

n
c. Afregningsprocedur

e til kassereren 

a Regnskabet for Mogens Elgaards Mindefond blev forelagt bestyrelsen, 
der underskrev det.

Regnskabet for selve foreningen blev forelagt, gennemgået og 
underskrevet. Overskuddet er på knap kr. 100.000 og foreningen holder 
således skindet på næsen. Omsætningen er stadig vigende.

b Medlemstallet ligger nogenlunde stabilt på godt 2.100 medlemmer, 
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Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

men der er ikke overblik over hvor mange der ikke har betalt kontingent 
ved fristens udløb den 31. januar. Nogle enkelte skattecentre har meldt 
sig ud kollektivt, men der er ellers kun tale helt sporadiske udmeldelser.

c Afregningsreglerne overfor kassereren blev gennemgået.

d To tidligere medlemmer har søgt dispensation fra kravet om offentlig 
ansættelse som forudsæt for medlemsskab. Ingen af ansøgningerne blev 
imødekommet

3. Diverse orienteringer (idet 
omfang punkterne ikke 
behandles nedenfor)

a. Nyt fra 
Landsformanden

b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm
d. Nyt fra SDKurser

a I forbindelse med direktørskifte i FRR mv. forelå der takkekort fra 
Direktør Preben Rasmussen Høj, Jørgen Frausing og Ane Arnth Jensen.

Julekort fra ministeren, med tak for godt samarbejde.

Der er modtaget enkelte tilkendegivelser, herunder fra 
skattedirektørkredse, der henviser til, at SRF har udtjent sit formål. SRF 
står dog fast på at idegrundlaget stadig er relevant og vi fortsætter med 
at levere varen.

Hovedbestyrelsen beklager samtidig sådanne mulige udmeldinger som 
direkte må anses i modstrid med direktionens, skatteministerens samt 
uddannelsesorganisationens tilkendegivelser.

b Kreds 1 har holdt kredsbestyrelsesmøde. Kreds 2 har stor 
medlemsfremgang i Grenå. Kreds 3 har holdt kredsbestyrelsesmøde. 
Kreds 4 har en kandidat til næstformandsposten og kreds 5 har holdt 
kredsbestyrelsesmøde.

c Skatteudvalget fik givet L110 et par gode ord med på vejen.

Redaktionen af Skatterevisoren har holdt årsmøde. Den nye redaktør er 
parat og glæder sig til opgaven. Årets temaer er på plads.

Uddannelsesudvalget er kommet langt med planlægningen af efterårets 
kurser. Der er mange spændende kurser på bedding. Det understreges, at 
copyright til de udarbejde kompendier er hos foreningen.

Udvalget arbejder ud fra den forudsætning, at der ved valg af 
foredragsholdere skal lægges vægt på at foredragsholderen kan give nye 
vinkler på kendte og ukendte problemer, ligesom det er meget vigtigt at 
der under kurserne gives et friskt eksternt pust.

Kassereren behandler alle henvendelser om rekvirerede kurser og afgør 
om anmodningen kan imødekommes.

d Efterårets kurser udbudt af SDKurser blev evalueret. Der har været 
mange administrative problemer i starten, hvilket ikke er uventet, da 
der er tale om en opstartsperiode.

Det endelige regnskab for SDKurser afventes forinden der tages stilling til 
det videre arbejde i SDKurser.

4. Igangværende aktiviteter: a 1 Der er godt salg i kurserne, der må betegnes som en succes.
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Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

a. Medlemstilbud 
1. SRFs Aktieskole
2. Sundhedsforsikrin

g
3. Børsen e-learning

b. EU-turen (Jesper)
c. Samling af alle 

mailadresser (Jørn)
d. Tilmeldingssystem 

– status (Niels –
Leo)

e. Magnus 
samarbejdet om 
Skattelovsamling 
(Leo, Jørgen)

f. God skik (Kim)
g. Opdatering af 

hjemmeside (Jørn)
h. Motto for SRF 

(Jørn/Leo)
i. Landsmøde 2007 

(Leo)

a 2 Der arbejdes videre med at få udbudt den tilbudte forsikringsordning 
til medlemmerne

a 3 Muligheden for at købe e-learning udbydes til medlemmerne gennem 
NB, der er uploadet en folder der kan hentes af medlemmerne.

b Der er planlagt en tur den 5 – 7 juni 2007. Imidlertid finder HB, at 
turen bør flyttes til efteråret af hensyn til den praktiske gennemførelse. 
Jesper arbejder videre med dette.

c Materiale udsendes til kredsformændenne når opdateret liste er 
udarbejdet, med hensyn til kontingentbetaling. Fremtidige udsendelser 
af NB foretages af Jesper, på landsplan, medens kredsformændene 
stadig står for udsendelse af kursusindbydelser.

d Fra og med næste kursus - landsdelsmødet sendes tilmeldingerne 
direkte til kredsformanden i stedet for i dag til kassereren der sender 
videre til kredsformanden. Tilmelding skal stadig ske på lister som i dag.

e Der er desværre ikke bestilt noget stort antal af lovsamlingerne og 
derfor udkommer der ikke en lovsamling i en speciel SRF udgave fra 
Magnus.

f Der er ikke planlagt nogen særlige initiativer på dette område.

g Rettelsesforslag indleveret til Jørn, der retter. For fremtiden optages 
kun høringssvar til lovforslag, hvis SRF har bemærkninger. Hvis der ingen 
bemærkninger er slettes lovforslaget fra høringslisten.

h Punktet udskydes

i Der arbejdes på højtryk med årets landsmøde. Programmet kommer i 
næste blad.

5. Deltagelse i IFA kongres 
2007

Leo og Kim deltager

6. Opstart Strategiplan 
2007/08

o Drøftelse af (nye) 
visioner

o Fastlæggelse af  
initiativer

o Handleplaner og 
tovholdere

Punktet udskydes

7. Næste møder og 
fastlæggelse af faste 
mødedage

Fredag den 9. marts nærmere om tid og sted.

8. Eventuelt Intet forelå – mødet hævet kl. 18.30


