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Endeligt 
 
Referat af Bestyrelsesmøde i SRF Skattefaglig Forening, tirsdag den 3. februar 2011 
 
Deltagere: Niels Andersen, Anne Lucas, Leif Beltoft, Preben Buchholtz (mødte senere), Jørgen Simonsen, Leo Holm, Kim 
Tolstrup, Jesper Kiholm og Jørn Dysted  
 
Afbud fra: Ingen   
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 23. januar 2011: 
 
1. Godkendelse af dagsorden samt referat af bestyrelsesmødet den 23. november 2010 
2. Diverse orienteringer  

a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm 
c. Medlemssituationen  

3. Igangværende aktiviteter  
a. Kursusvirksomheden i udvikling 

a. Evaluering 2010 – hvad kan vi lære heraf? 
b. Foråret 2011 
c. Kursusbeviser 

b. SKATTEfagligt i udvikling 
a. Redaktionsmødet  
b. Udvikling 2011 

c. Samarbejdsrelationer 
d. Status på markedsføring 
e. Status på ”Rengøring”, designmanual 
f. Etablering ”Juniorudvalg” 
g. SRF på Facebook 
h. Workshop 2011 – ”Fokus på hverdagen” 
i. Større faglig forankring i bestyrelsen 

1. Moms- og afgifter 
2. Inddrivelse 

4. Drøftelse af udvalg anno 2011 
a. Skatteudvalg 
b. FRR-udvalget 
c. Landsmødeudvalg 
d. Redaktionen 
e. Øvrige 

5. Landsmøde 2011 
a. Foreløbigt program 
b. Valg 
c. Nytænkning 
d. Sponsorer 
e. Strategi og smertegrænse mm 

6. Næste møde. 
7. Eventuelt 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af 
bestyrelsesmødet den 23. 
november 2010 

Dagsorden og referat godkendt. 

2 Diverse orienteringer  
a. Nyt fra landsformanden 

a. MAGNUSprisen er blevet uddelt til Lida Hulgaard, der i øvrigt 
holder et indlæg i SKATTEakademiet i maj måned. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

b. Økonomistatus, 
regnskabsrapportering 
mm 

c. Medlemssituationen 

 
Leo og Jesper har holdt et møde med skatteministeren. Ministeren 
var positiv overfor samarbejdsaftalen. Ministeren har ikke meldt 
tilbage på SRFs indlæg til kampagnen mod sort arbejde og det Task 
Force der er nedsat i den anledning. Ministeren vender dog tilbage til 
bidraget. 
 
Ministeren gav under mødet sit uforbeholdne tilsagn om deltagelse i 
landsmødet. Mødet varede i alt 1 time og må betegnes som yderst 
produktivt. 
 
Udgivelsen af masterafhandlingerne bedømmes af de fleste som et 
godt initiativ. 
 
Studerende fra faget offentlig administration viser foreningen 
interesse. 
 
b. Kassereren forelagde den reviderede årsrapport, der blev 
underskrevet af bestyrelsen. 
 
Rapporten udviser desværre et underskud på ca. 43 t/kr. og det er 
begrundet i den manglende afsætning af foreningens kurser, møder 
mv. Til underskuddet har også markedsføringstiltagene i forbindelse 
med navneskiftet bidraget. Markedsføringen overfor det private 
segment har også bidraget til underskuddet, men har på den anden 
side også bidraget til en medlemstilgang. 
 
Mindefonden har et mindre underskud. 
 
Prissætningen på Free2Learn aktiviteterne blev drøftet, men der var 
ikke nogen konklusion på dette emne. 
 
c. Der er stadig mere end 1.000 medlemmer, men der er desværre 
også nogle restanter mellem disse medlemmer. Bestyrelsen 
undersøger muligheden for at tilbyde medlemmerne den service at 
deres kontingent kan trækkes via PBS. 
 
Kontingentproblematikken blev igen diskuteret, men uden nogen 
egentlig konklusion. 

3 Igangværende aktiviteter  
a. Kursusvirksomheden i 

udvikling 
a. Evaluering 2010 – 

hvad kan vi lære 
heraf? 

b. Foråret 2011 
c. Kursusbeviser 

b. SKATTEfagligt i 
udvikling 
a. Redaktionsmødet  
b. Udvikling 2011 

c. Samarbejdsrelationer 
d. Status på markedsføring 
e. Status på ”Rengøring”, 

a. aa., ab. og ac. Foreningen har haft ca. 800 deltagere på 
foreningens kurser og møder i 2010. Ca. 10% er personer ansat uden 
for SKAT. 
 
Første kursus i 2011 var ikke velbesøgt, medens andet kursus i 2011 
har været velbesøgt, navnlig i Jylland. 
 
Foreningen arrangerer i løbet af 2011 et specialkursus til 
afdelingsledere og nøglepersoner. Det er en nyskabelse, som vi 
forventer os meget af. 
 
Der udleveres kursusbeviser på selve dagskurset til dem der ønsker 
dette. Beviserne udfyldes på stedet. 
 
b. a. Redaktionen af SKATTEfagligt holder årsmøde i morgen. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

designmanual 
f. Etablering ”Juniorudvalg” 
g. SRF på Facebook 
h. Workshop 2011 – ”Fokus p  

hverdagen” 
i. Større faglig forankring i 

bestyrelsen 
1 . Moms- og afgifter 
2 . Inddrivelse 

Redaktionen er blevet forstærket med 2 nye lokalredaktører.  
 
b. b. Muligheden for en mere opmærksomhedsskabende 
appetitvækker og udgivelsen af et elektronisk læseeksemplar af 
artikeluddrag blev drøftet. 
 
Tilstedeværelsen af SKATTEfagligt på facebook blev også drøftet 
uden nogen egentlig konklusion. Det skal bla. drøftes, om der skal 
kunne tegnes annoncer til bladet gennem professionelle agenter. 
 
c. Thomson har underskrevet en ny samarbejdsaftale med SRF. Den 
muliggør at Revisormanualen stadig kan udkomme til medlemmer. 
 
Samarbejdet med FRR om en konference i marts 2011 blev drøftet 
igen. FRR har forståelse for, at SRF har trukket sig fra samarbejdet 
om konferencen. 
 
SKATTEakademiet arbejder på at lave en konference den 26. maj i år 
om erhvervsbeskatningen anno 2011 med arbejdstitlen ”smuthuller 
eller erhvervsstøtte”. Konferencen arrangeres med oplæg og panel 
med politisk deltagelse. 
 
Skat Executive er udbudt og der er allerede en del tilmeldte. 
 
d. Tidligere redaktør Erik Jørgensen kommer til stede i morgen 
formiddag og taler med Leo, Niels og Jørn om hans erfaringer med 
markedsføring via internettet. 
 
e. Jørn arbejder videre med designmanualen og laver forskellige 
skabeloner. Nettet gennemgås for gamle logoer. 
 
f. Jørgen uddelte et oplæg til tanker om et juniorudvalg. Det skal 
afklares om der stadig findes et studienævn, der kan kontaktes for 
samarbejde. 
 
Det blev drøftet om man kunne kontakte de studerende via en 
gruppe på facebook og om man der kunne give de studerende 
mulighed for at sparre med kollegaer der er færdiguddannede. 
 
Jørgen undersøger, ved samtale med kursisterne, hvad de har brug 
for. Jørn snakker med en øvet bruger af facebook og studerende, 
hvad der kan tænkes at være gangbart. 
 
g. Marianne Wessmann og Anne Lucas arbejder på et oplæg. 
h. Intet nyt. Oplæg fra Niels og Kim til næste møde om et oplæg til 
workshop. 
 
i. Berostillet. 

4 Drøftelse af udvalg anno 
2011 
a. Skatteudvalg 
b. FRR-udvalget 
c. Landsmødeudvalg 
d. Redaktionen 

Hele punktet blev udsat. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

e. Øvrige 

5 Landsmøde 2011 
a. Foreløbigt program 
b. Valg 
c. Nytænkning 
d. Sponsorer 
e. Strategi og 

smertegrænse mm 

a. Leo uddelte oplæg til landsmødeprogram. Leo arbejder videre 
med oplægget ud fra de givne rammer og med de bidrag der blev 
givet under mødet. 
 
b. Bestyrelsesmedlemmerne, der er på valg tilkendegav, resultatet 
af deres overvejelser om genvalg. 
 
c.  
 
d. Leo opfordrede bestyrelsen til at tænke over mulige sponsorer. 
Jesper taler med en mulig sponsor. 

6 Næste møde På Frederiksberg den 31. marts 2011 kl. 15.00 og  
17. maj 2011 kl. 16.00 i Nyborg forud for landsmødet. 

7 Eventuelt Intet specielt forelå, mødet hævet 18.50 
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