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Endeligt

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, mandag den 7. maj 2007

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

Dagsorden i flg. indkaldelse af 30. april 2007

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 13. april 2007
2. Medlems- og økonomiorientering

a. Regnskab første kvartal 2007
b. Medlemssituationen

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

4. Igangværende aktiviteter: 
a. Medlemstilbud 

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

b. Samling af alle mailadresser (Jørn)
c. Opdatering af hjemmeside (Jørn)
d. Planlægning af møde i Nordjylland (Leif)
e. EU tur (Jesper)
f. Senior Club (Niels)
g. Markedsførings- og kommunikationsstrategi (Jesper/Preben/Jørgen)

5. Opsamling Landsmødet 2007 – er der styr på alt ?
6. Arbejdsplan 2007/08 (se nedenstående)

o Drøftelse af de nye emner
o Arbejdsplaner og tovholdere

7. Næste møder 
8. Eventuelt

Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1 Godkendelse af 
dagsorden samt referat 
af HB-mødet den 13. 
april 2007

Dagsordenen blev godkendt og der var ingen kommentarer til referatet

2 Medlems- og 
økonomiorientering

a. Regnskab første 
kvartal 2007

b. Medlemssituatione
n

a. Foreningens økonomi er præget af det vigende medlemstal og den 
lavere søgning til foreningens kurser.

b. Medlemstallet ser ud til at have stabiliseret sig på mere end 2000 
medlemmer.

Der er stadig godt 250 medlemmer der skylder kontingent og disse 
rykkes og der udarbejdes en ny medlemsliste, således at der er en 
oversigt over de medlemmer der har betalt deres kontingent. Der 
rykkes i efteråret.

3 Diverse orienteringer 
(idet omfang punkterne 

a. Schultz har meddelt, at de indstiller udgivelsen af 
Ligningsvejledningen.
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Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

ikke behandles nedenfor)
a. Nyt fra 

landsformanden
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm

Told- og Skattedirektør Ole Kjær har sendt en mail til foreningen i en 
positiv tone og pegende imod et godt fremtidigt samarbejde mellem 
SKAT og SRF.

Retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard er på en rundtur til de enkelte 
skattecentre. På de enkelte skattecentre gennemgår hun hvad der skal 
forstås ved retssikkerhed i sagsbehandlingen.

Der er modtaget et referat fra Landsformandens og kredsformandens 
møde med direktionen i Midtjylland. Samarbejdet udtrykker sig 
positivt om foreningens udbud af kurser mv. Kredsformanden skriver en 
mail til medlemmerne i kreds 2, der mere specificerer hvad SRF 
oplevede under mødet.

3 medlemmer af HB har holdt et møde med Magnus om det videre 
samarbejde. Mødet var positivt og det ser ud til at der kan tegne sig 
nogle områder for et samarbejde, der kan give medlemmerne endnu 
flere fordele og som ikke er i konkurrence med de værktøjer 
medlemmerne bruger i øjeblikket.

b. Der har været holdt fyraftensmøde i kreds 3 om aktieinvesteringer. 
Mødet var også her en succes, men det kan konstateres at der ikke er 
interesse for at køre langt efter mødet. Mødet vil nu blive udbudt i den 
del af landet som endnu ikke har haft mødet.

c. Kursusprogrammet for 2. halvår af 2007 er nu udarbejdet og vil blive 
uddelt på landsmødet. Endnu engang er der tale om en mængde gode 
kurser med kompetente undervisere.

4 Igangværende 
aktiviteter: 

a. Medlemstilbud 
1. SRFs 

Aktieskole
2. Sundhedsforsi

kring
3. Børsen e-

Learning
b. Samling af alle 

mailadresser 
(Jørn)

c. Opdatering af 
hjemmeside (Jørn)

d. Planlægning af 
møde i Nordjylland 
(Leif)

e. EU tur (Jesper)
f. Senior Club (Niels)
g. Markedsførings- og 

kommunikationsstr
ategi 
(Jesper/Preben/Jø
rgen)

a. 1. se 3 b.

a. 2. Skandia og dahlberg har en stand på landsmødet, hvorfra 
sundhedsforsikringen vil blive tilbudt til medlemmerne. På internettet 
vil der senere blive lagt en beskrivelse og optagelsesbegæringer.

a. 3. Tilbuddet er iværksat og kan benyttes af medlemmerne.

b. Mailadresserne er nu samlet og fremtidigt vil indbydelser til 
internatkursus og nyhedsbreve blive sendt centralt og på en gang. 
Indbydelse til kreds- og landsdelsmøder vil stadig blive udsendt af 
kredsformanden.

Medlemmerne vil ikke blive berørt af at udsendelsen sker centralt, 
men helt aktuelle nyheder vil hurtigere kunne sendes ud.

c. Hjemmesiden gennemgået og opdateret. Formanden opfordrede til 
at alle er opmærksomme på unøjagtigheder og uaktuelle oplysninger 
på hjemmesiden og at dette meddeles web-redaktøren.

d. Der vil blive arrangeret et møde mellem Landsformanden og 
kredsformanden for kreds 1 og samarbejdsdirektionen i Nordjylland, i 
lighed med mødet i Midtjylland.
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Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

e. Forslag til program omdelt. Arrangementet kan arrangeret i henhold 
til det uddelte forslag til program.

f. Niels har udsendt brev til foreningens godt 50 seniorer om deltagelse 
i en seniorclub. Seniorerne kan oplyse deres mailadresser, hvis de 
ønsker at følge foreningens arbejde via de mails der udsendes til 
medlemmerne.

g. Forslag til en strategi uddelt og kommenteret. Udvalget udarbejder 
en tidsplan, som forelægges konsulenten. Spørgsmålene i 
identitetsanalysen finpudses og forelægges ligeledes på næste HB-
møde. Leo skaffer nærmere om det software, der skal bruges til under-
søgelsen.

5 Opsamling Landsmødet 
2007 – er der styr på alt ?

Huskelisten gennemgået – der synes at være styr på alt.

6 Arbejdsplan 2007/08 (se 
nedenstående)

o Drøftelse af de 
nye emner

o Arbejdsplaner og 
tovholdere

Det blev drøftet hvilke tiltag der skulle gøres, hvis det forslag om 
udvidelse af medlemskredsen, der fremsættes på generalforsamlingen 
i morgen, som forventet vedtages. Leo, Niels, Kim og Jørn drøfter 
emnet og kommer med forslag til annoncering mv., f.eks. i TfS og 
revision og Regnskabsvæsen.

Resten af punktet blev udsat til senere.

7 Næste møder Onsdag den 15. august 2007 på Grand Park i Korsør kl. 15.00

8 Eventuelt Intet forelå – mødet hævet 17.15


