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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, torsdag den 8. januar 2009
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Kim Tolstrup, Leo Holm, Jørgen Simonsen, Preben Buchholtz og Jørn Dysted
Afbud fra: Jesper Kiholm
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Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 28. oktober 2008
Diverse orienteringer
a. Nyt fra Landsformanden
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm
c. Medlemssituationen – indplacering af medlemmer
d. Øvrig gensidig orientering (hvis ikke nedenfor)
Igangværende drift/initiativer:
a. Joint venture med Københavns Universitet (KU)
b. Samarbejde med Thomson
c. Rekrutteringstiltag nye medlemmer
d. Opdatering hjemmeside
e. Kursuskataloget 2009 – klar til sæsonen ?
Landsmøde 2009, 40 års jubilæum
a. Tema
b. Årets skatterevisor
c. Program
IFA 2009
Arbejdsplan 2008/09 – projekt Delphi
Næste møder forår 2009.
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
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Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet
den 28. oktober 2008

Dagsorden og referat godkendt
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Diverse orienteringer
a. Nyt fra
Landsformanden
b. Økonomistatus,
regnskabsrapportering
mm
c. Medlemssituationen –
indplacering af
medlemmer
d. Øvrig gensidig
orientering (hvis ikke
nedenfor)

a. Bestillingslister til LV fra Thomson udkommer snart, således at
medlemmerne kan benytte dette medlemstilbud. Efterspørgslen er
nogenlunde efter dette tilbud, men primært fra det private segment af
foreningen.
Foreningen har sendt flasker til Poul Pabian, Michael Bjørn Hansen og
Erik Jørgensens afskedsreceptioner. Ved sidstnævnte deltog Kim og
Jesper.
Der har været en del henvendelser om den manglende udgivelse af
kalender i år, men der er forståelse for, at den er sparet væk.
Landsformanden og redaktøren af Skatterevisoren har holdt et møde,
hvor Landsformanden har underrettet redaktøren om udviklingen i
foreningen og om fremtidsplanerne.
Efter Karsten Junckers mail til regionerne er der ikke noget til hinder
for, at disse afholder udgiften til kontingent, men det synes at være
generelt, at regionerne ikke dækker medlemmernes kontingent til SRF.
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Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
Præmien på SRF’s sundhedsforsikring er steget med 25 %, som mange
andre tilsvarende ordninger.
Samarbejdet med Schultz om medlemsorientering synes nu desværre helt
at være gået i stå. Der er usikkerhed om medlemsorientering
overhovedet udkommer mere.
Som erstatning vil produkterne ”Skattemail” og ”Momsmail” derfor i
fremtiden blive markedsført af SRF. Aftale indgået med TaxCon media.
For fremtiden vil der blive lavet et kort referat af HB-møderne i NB.
Referatet tager sit udgangspunkt i det officielle referat fra HB-møderne,
når det er godkendt af deltagerne.
b. Der blev uddelt et foreløbigt regnskab. Der forventes helt sikkert et
underskud, som skyldes tabet af medlemmer og kursusdeltagere.
c. Der kommer dagligt udmeldelser som følge af SKATs manglende vilje
til at betale kontingent til foreningen. Der kommer dog også
indmeldelser.
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Igangværende
drift/initiativer:
a. Joint venture med
Københavns Universitet
(KU)
b. Samarbejde med
Thomson
c. Rekrutteringstiltag nye
medlemmer
d. Opdatering
hjemmeside
e. Kursuskataloget 2009 –
klar til sæsonen ?

a. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med Københavns Universitet
om forskellige uddannelsesaktiviteter. I første omgang inviteres hen ved
150 deltagere til 2 konferencer om den skattereform, der måske bliver
resultatet af Skattekommissionens arbejde. Konferencerne holdes på
Københavns Universitet den 2. og den 6. februar.
Senere er det meningen at forskellige kurser skal udbydes i samarbejdet.
Interesserede kan følge med på www.skatteakademiet.dk
b. Som følge af samarbejdet med Thomson er den præmierede
masterafhandling udkommet i bogform. Det forventes af studerende og
praktikere vil være interesserede i at læse afhandlingen og arbejde med
den.
Revisormanualen, som udleveres til foreningens medlemmer har vakt
nogen interesse. Når kontingentindbetalingen for 2009 er registreret af
foreningen udsendes manualen til medlemmerne.
Der arbejdes på at gøre dele af Skatterevisoren tilgængelig via nettet
ved Thomsons mellemkomst.
c. Direkt mail til studerende på DFH gav indtil videre 2 nye medlemmer.
d. Hjemmesiden genopfriskes senest 31. januar 2009.
e. Programmet over det kommende halvårs kurser er nu lagt på
hjemmesiden og tilmelding kan foretages efter først til mølle princippet.
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Landsmøde 2009, 40 års
jubilæum
a. Tema
b. Årets skatterevisor
c. Program

a. Forskellige temaer blev drøftet, herunder Skattereformen, faglig
opdatering i et virtuelt miljø og skattebedrageri. Det er endnu for tidligt
at lægge sig fast på et endeligt tema.
b. Årets skatterevisor er valgt.
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c. Så snart temaet er valgt vil arbejdet med at lægge program blive
igangsat i begyndelsen af februar, således at en skitse til programmet
kan forelægges på næste HB-møde.
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IFA 2009

Beslutning om deltagelse i næste IFA kongres i Toronto, Canada udskydes
til senere beslutning. Det er vigtigt at SRF deltager i kongressen, da den
er fagligt relevant og skaffer en hel del gode kontakter til foreningen.
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Arbejdsplan 2008/09 –
projekt Delphi

Det er vigtigt, at foreningen i disse tider arbejder med en operationel
arbejdsplan, der afspejler foreningens visioner, som er meget afhængige
af hvilket medlemsantal der kan konstateres efter årets
kontingentindbetaling.
Leo opfordrede hvert enkelt medlem af HB til at gøre sig tanker om
visioner og operationelle mål, således at næste HB møde kan komme til
at handle om dette vigtige emne.
Visionsdebat sættes på dagsordenen til næste møde.
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Næste møder forår 2009.

Næste møde holdes den 20. og 21. februar 2009 i Odens eller nærmeste
omegn.
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Eventuelt

Intet forelå – mødet hævet 16.20

