
Hovedbestyrelsen
Side: 1af 3

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, torsdag den 7. september 2006 i 
København

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

Dagsorden i flg. indkaldelse af 24. august 2006
1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 21. juni 2006
2. Medlems- og økonomiorientering

a. Status på økonomien 2006
b. Medlemssituationen

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

4. Igangværende aktiviteter 
a. Medlemstilbud
b. Oplæg fra EU-udvalget
c. SRF Nyhedsservice:

1. samling af alle mailadresser
2. sammenhængen til hjemmeside fx skatteudvalget, skatterevisoren mm  

d. SDKurser
e. Magnus samarbejdet om Skattelovsamling
f. God skik
g. Projekt Fremtidens SKAT

5. Besættelse af redaktørposten med virkning fra 1.1.2007
6. Fokus på kontingent 2007
7. Drøftelse af rammerne for SRFs kursusvirksomhed, med udgangspunkt i drøftelser på sidste møde samt 

sommerens mailkorrespondance. 
Niels udarbejder grundmateriale, jf. bl.a. Prebens vedlagte mail af 7/7

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

Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1. Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet den 
21. juni 2006

Dagsorden og referat godkendt

2. Medlems- og 
økonomiorientering
a. Status på økonomien 2006
b. Medlemssituationen

a. Økonomien ser fornuftig ud, men er præget af det noget vigende 
deltagerantal
b. Medlemsantallet ligger stabilt på 2.175 ordinære og juniormedlemmer

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

a. Der forelå takkekort fra Jens Broberg, med tak for vingaven og godt 
samarbejde.

Der holdes et møde mellem Jytte Borgbjerg og Leo Holm og Kim 
Tolstrup, under hvilket kursusudbud og planer for fremtiden udveksles og 
drøftes.

Landsformanden har taget imod en invitation fra Pauli Eriksen om et 
møde ang. foreningens kurser og deltagelsen specielt fra Pauli Eriksens 
område.



Hovedbestyrelsen
Side: 2af 3

Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Digitaliseringen af selvangivelsens poster skrider stadig fremad. SRF er 
hørt om indførelsen af yderligere felter og en vejledning.

På grund af den på tidligere møde nævnte opgaveløsning på MTA er der 
fokus på emnet Virksomhedsskatteordningen. Leo Holm skriver endnu 
engang til ministeren og påpeger ordningens manglende pædagogik og 
forståelighed.

Kim Tolstrup og Leo Holm deltager i IFA-konferencen i Amsterdam om 3 
uger, efter indbydelse.

b. Der har været holdt kredsbestyrelsesmøder mange steder og der har 
været lidt problemer med kurserne forskellige steder.

Kursusevalueringen rettes til, således at der ikke mere en mulighed for 
at svare hverken/eller.

c. Skatteudvalget har naturligt nok været ramt af Folketingets 
sommerferie.

Skatterevisoren holder redaktionsmøde den 19. september 2006. Der er 
generelt for lidt tid til korrektur.

Møde med FRR er udsat til 9. oktober 2006.

Uddannelsesudvalget konstaterer, at første kursus er afviklet godt og 
med et nogenlunde tilfredsstillende deltagerantal. Internatkurset om 
EDB-revision har i øvrigt været udbudt gennem DFH.

4. Igangværende aktiviteter 
a. Medlemstilbud
b. Oplæg fra EU-udvalget
c. SRF Nyhedsservice:

1. samling af alle 
mailadresser

2. sammenhængen til 
hjemmeside fx 
skatteudvalget, 
skatterevisoren mm  

d. SDKurser
e. Magnus samarbejdet om 

Skattelovsamling
f. God skik
g. Projekt Fremtidens SKAT

a. MAGNUS kommer med oplæg på specialpriser for visse af deres 
produkter, bla. en lovsamling, til foreningens medlemmer.

b. Hans Birk opfordres til at arbejde videre med en tur til Bruxelles. 
Turen skal foregå med fly. Jesper er udpeget til kontaktperson fra HB.

c. Mailadresserne skal samles for hele landet, således at alle indbydelser 
sendes ud centralt og samtidig.

d. SDKurser er kommet småt i gang og hjemmesiden kører. Der skal ske 
markedsføring overfor vores medlemmer og Niels skriver til Annette og 
beder hende markedsføre SDKurser overfor DTS-medlemmer. Der har 
været bragt en meget lille omtale i Dansk Told & Skat.

e. Se a.

f. Intet nyt

g. SRF deltager i arbejdet i projekt Fremtidens Skat.

5. Besættelse af 
redaktørposten med virkning 
fra 1.1.2007

Den nuværende redaktør for SKATTEREVISOREN Erik Jørgensen stopper 
som redaktør med udgangen af 2006. Redaktørposten er en meget vigtig 
post i foreningen, bladet er stadig vort flagskib. Der vil blive foretaget et 
opslag af den ledige stilling om redaktør.



Hovedbestyrelsen
Side: 3af 3

Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

6. Fokus på kontingent 2007 Personalepolitikkerne er under udarbejdelse i Skattecentrene landet 
over. Det ville være en naturlig ting at indarbejde kontingentpolitikken i 
personalepolitikkerne.

7. Drøftelse af rammerne for 
SRF’s kursusvirksomhed, med 
udgangspunkt i drøftelser på 
sidste møde samt sommerens 
mailkorrespondance. 
Niels udarbejder 
grundmateriale, jf. bl.a. Pre-
bens vedlagte mail af 7/7

Rammerne blev drøftet. Den høje kvalitet af foreningens kurser 
fastholdes – målet er at udbyde de bedste SKATte kurser der fås på 
markedet.
Foreningen entrerer med de bedste foredragsholdere, såvel eksterne som 
interne.

8. Næste møder og 
fastlæggelse af faste møde-
dage 

Fredag den 13. oktober 2006 kl. 15.00 – Grand Park Korsør
Fredag den 17. november 2006 kl. 15.00 – oplysninger om stedet følger

9. Eventuelt Intet forelå. Mødet hævet 22.30


