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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, fredag den 8. februar 2008
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz, Jørgen Simonsen og
Jørn Dysted
Afbud fra: Ingen
Dagsorden i flg. indkaldelse af 30. januar 2008
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Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 16. – 17. november 2007
Diverse orienteringer
a.
Nyt fra landsformanden
b.
Økonomistatus, regnskabsrapportering, budget 2008 mm
c.
Medlemssituationen
d.
Øvrig gensidig orientering
Diverse punkter til beslutning:
a. Udsendelse af dagsordener til kredsbestyrelsesmedlemmer
b. Ny udvalgsstruktur – se http://www.srf.dk/udvalg.htm
c. Ny kredsstruktur – jf. nedenstående uddrag af referat
Fremtiden og selvevaluering
a. SRF og fremtiden
b. SRF og økonomien
c. SRF og medlemmerne
d. SRF og SKAT
e. SRF og mig selv og min rolle/indsats
• Værdidebat – hvordan bliver vi klogere på fremtiden, omverdenen og os selv ?
• Hvad, hvor meget og hvordan kommitter vi os ?
• Gør vi det rigtigt for SRF ?
Landsmøde 2008 og snitflader hertil
a. Plan A eller plan B
b. Program
c. Vedtægtsændringer, jf. ovenstående beslutninger
d. Hvem gør hvad
e. Evt.
Igangværende aktiviteter/opfølgningspunkter:
1. Medlemstilbud
f. Sundhedsforsikring
g. LV i samarbejde med FSR
2. Status på opdatering af hjemmeside
3. Status rekrutteringstiltag nye medlemmer
4. Mogens Elgaards Mindepris
5. Strategi for SRFs kursusvirksomhed
6. Status seniorudvalget
7. Det videre arbejde med medlemsundersøgelse/markedsføring/identitet, jf. uddrag
af referat nedenfor – med udgangspunkt i fremsendt regneark
Næste møder
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

0

Velkomst

Leo Holm bød velkommen
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Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet

Dagsorden og referat blev godkendt
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den 16. – 17. november
2007
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Diverse orienteringer
a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus,
regnskabsrapportering,
budget 2008 mm
c. Medlemssituationen
d. Øvrig gensidig
orientering

a. Der har været holdt afsluttende møde i SDK. I/S’et opløses og
kapitalen udbetales, med godt 36.000 kr. til hver af de deltagende
foreninger. Rettighederne til navnet bevares, forsvares og
opretholdes på internettet.
DTS overvejer at yde et tilskud til Landsmødet.
b. Det reviderede regnskab for foreningen og mindefonden blev
forelagt. Regnskabet er revideret uden særlige bemærkninger.
Det nye produkt SkatAjour med Ole Aagesen har kun kunnet
arrangeres 2 steder, grundet vigende efterspørgsel. Konceptet med
SkatAjour til lokal afvikling synes rigtigt ud fra de tilbagemeldinger
der gives, men der er desværre alligevel svag efterspørgsel.
c. Der er i øjeblikket 1905 medlemmer og der er mange udmeldte.
Mange medlemmer mangler at betale kontingent. Kassereren rykker
elektronisk til hvert enkelt medlem der ikke har betalt.
d. Søren Dalby takker for opmærksomheden ved hans afsked fra
SKAT
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Diverse punkter til
beslutning:
a. Udsendelse af
dagsordener til
kredsbestyrelsesmedle
mmer
b. Ny udvalgsstruktur – se
http://www.srf.dk/ud
valg.htm
c. Ny kredsstruktur – jf.
nedenstående uddrag
af referat
Fremtiden
a. SRF og fremtiden
b. SRF og økonomien
c. SRF og medlemmerne
d. SRF og SKAT

a. En e-mail med det officielle referat fra HB-møderne udsendes af
Leo til kredsbestyrelserne, når det er parat efter hvert møde.
Når indkaldelse til HB-møder udsendes lægges dagsordenen samtidig
på nettet, således at bla. kredsbestyrelserne kan gøre sig bekendt
med denne. Leo og Jørn tager sig af dette
b. og c. udgik og behandles i et senere møde.

Der er en forståelse for, at det er vanskeligt at gøre et godt stykke
arbejde for foreningen hvis motivationen ikke er til stede.
Som følge af den fortsatte markante nedgang i tilmeldte til
foreningens kurser, samt de mange udmeldelser og de manglende
betalinger er foreningens økonomi særdeles anstrengt
Der skal træffes nogle beslutninger vedr. fremtiden, både på kortere
og længere sigt, hvis efterspørgslen fortsætter med at falde.
Hovedbestyrelsens medlemmer tror dog fortsat på foreningens ide og
berettigelse, at den forsætter arbejdet. Der er dog forståelse for, at
det er vanskeligt at gøre et godt stykke arbejde for foreningen hvis
motivationen ikke er til stede.
Foreningens udgifter, herunder desværre også udgifter til
SKATTErevisoren må tilpasses efter medlemsantallet og antallet af
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(offentliggøres)
kursussteder må reduceres, så det passer til efterspørgslen.
Det vil utvivlsomt have en negativ indflydelse på foreningens faglige
virke og synlighed i relation til at påvirke beslutningsprocesser inden
for fagområdet. Det koster at være aktiv deltager i faglige fora og
beslutningsorganer.
De fleste reservationer af kursuslokaler har en længere frist for
afbestilling uden gebyr, så det er vigtigt at være i god tid med
planlægningen, således at afbestillingsgebyrer undgåes.
Der er enighed om, at udbuddet må tilpasses den økonomiske
situation, uden at SRF’s koncept vedrørende kvalitet og faglighed
tilsidesættes fuldstændigt.
Der arbejdes derfor videre med nogenlunde samme udbud til
efteråret, som tidligere.
Udbuddet skal have mere appel til eksterne kursister.
SKATTErevisoren udkommer som planlagt med 6 numre i 2008, men
antallet af numre evalueres og besluttes endeligt ca. 1. juli 2008.
Nogle medlemmer har ønsket at få bladet sendt til hjemadressen,
når SKAT ikke betaler kontingentet. Det blev dog besluttet ikke at
imødekomme dette ønske af principielle grunde og fordi
distributionsomkostningerne vil stige kraftigt.
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Landsmøde 2008 og
snitflader hertil
a. Plan A eller plan B
b. Program
c. Vedtægtsændringer,
jf. ovenstående
beslutninger
d. Hvem gør hvad
e. Evt.

a. og b. Det blev vedtaget at udbyde Landsmødet med fuldt
program, som foreslået af Landsmødeudvalget. Prisen holdes helt
tæt på kostprisen og mulighederne for sponsorer til Landsmødet
undersøges.
Det blev besluttet at gæster, som tidligere år, skal betale for
overnatning + et mindre bidrag for deltagelse i selve mødet.
Det blev besluttet at der, hvor det er muligt, holdes
kredsgeneralforsamling på en dag efter arbejdstid og ikke
nødvendigvis i forbindelse med et møde i SRF.
c. I anledning af foreningens situation anses det ikke for
hensigtsmæssigt, at foreslå ændringer af vedtægterne i relation til
strukturændringerne. På næste HB-møde (efter udløb af
tilmeldingsfristen til Landsmødet) afgøres det om der skal foreslås
tilpasning af landsmødefrekvensen, herunder fastsættelse af
kontingentet.
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Igangværende
aktiviteter/opfølgningspun
kter:
1. Medlemstilbud
f. Sundhedsforsikring
g. LV i samarbejde med
FSR
2. Status på opdatering af
hjemmeside

Punktet behandles på et senere møde.
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3. Status
rekrutteringstiltag nye
medlemmer
4. Mogens Elgaards
Mindepris
5. Strategi for SRFs
kursusvirksomhed
6. Status seniorudvalget
7. Det videre arbejde med
medlemsundersøgelse/
markedsføring/identitet, jf. uddrag af
referat nedenfor – med
udgangspunkt i
fremsendt regneark
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Næste møde

Onsdag den 2. april 2008 kl. 14.00 i Faaborg.
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Eventuelt

Intet forelå. Mødet hævet kl. 18.00.

