Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. maj 2006 på Hotel Hesselet
Deltagere: Leo Holm, Jesper Kiholm, Niels Andersen, Leif Beltoft, Jørgen Simonsen,
Kim Tolstrup, Jørn Dysted, Preben Buchholtz og afgående kredsformand Hans Birk.
Dagsorden:
1. godkendelse af dagsorden og referat af HB-mødet den 10. april 2006
2. medlems- og økonomiorientering
 status på økonomien
 medlemssituationen
3. diverse nyt og orienteringer
 nyt fra landsformanden
 møde med Magnus
 SDKurser
 nyt fra kredse, udvalg m.m.
4. igangværende aktiviteter
 evaluering af udlodning fra Mogens Elgaards Mindefond – medlemstilbud
 SRF nyhedsservice, herunder sammenhængen til hjemmeside eks.
skatteudvalget
 opdatering af hjemmesiden
5. drøftelse af SRF`s fremtidige forretningsområde og medlemskreds
6. landsmødet 2006
 status, deltagere, udstiller, gæster og foredragsholdere
 program
 generalforsamling, herunder vedtægtsændringer, valg m.m.
 huskeseddel – hvem gør hvad
 årets skatterevisor
7. næste møde
Velkommen til ny
kredsformand
Godkendelse af
referat og
dagsorden
Økonomi- og
medlemsorientering

Nyt fra
landsformanden

Møde med Magnus
Informatik A/S

Referat til hjemmesiden
Mødet blev indledt med en velkomst til den nye kredsformand i kreds 6 Preben
Buchholtz Hansen
Dagsordenen samt referatet af hovedbestyrelsesmødet den 10. april 2006 blev
godkendt.
Der er i SRF i alt 2.156 ordinære- og juniormedlemmer samt 56 seniormedlemmer.
Dette er en nedgang i ordinære medlemmer, som er en forventet følge af fusionen,
hvor nogle medlemmer har valgt at gå på pension og ikke bevaret
tilknytningsforholdet til SRF ved f.eks. seniormedlemskab.
SKAT områderne er ofte længe om at afregne kursusgebyrerne til SRF, hvilket kan
betyde likviditetsproblemer i SRF.
Digitaliseringen
SRF har efter ønske udleveret SRF`s oplæg omkring digitaliseringen til et af
skatteudvalgets medlemmer til brug i debatten om kontrollen.
Dansk Skattevidenskabelig Forening
SRF har indmeldt sig i Dansk Skattevidenskabelig Forening.
SRF havde den 1. maj 2006 et møde med Magnus Informatik A/S om et eventuelt
samarbejde omkring skattelovsamlingen efter, at Schultz på grund af manglende
interesse for skattelovsamlingen har opgivet at udsende denne.

SDKurser
Nyt fra kredsene
Nyt fra udvalgene

Magnus Informatik A/S har udarbejdet et oplæg til en samarbejdsaftale, som SRF
arbejder videre med.
Det er SRF`s holdning, at der også fremover skal være et skattelovsamling, som en del
af SRF`s medlemstilbud.
Den endelige aftale og igangsætningen kursusaktiviteter forventes at være på plads i
løbet af efteråret – se nærmere i beretningen fra generalforsamlingen.
Der er intet at berette fra kredsene.
Skatterevisoren
Efter at SRF er gået over til at fordele Skatterevisoren af kontaktpersoner har der
været problemer med distributionen af bladene, idet pakkerne til kontaktpersonerne
har været meget uensartet, hvilket undersøges således, at der igen kan ske en hurtig
uddeling af bladene.
Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget er godt i gang med aktiviteterne for det kommende år.
Programmet vil snarrest blive lagt på hjemmesiden.
God skatterevisionsskik/best practice
SRF`s oplæg til god skatterevisionsskik indgår i det videre arbejde i SKAT med best
practice.

Bogen om
sambeskatning

SRF`s
Nyhedsservice
Opdatering af
hjemmesiden
SRF`s fremtidige
forretningsområde
m.m.
Landsmødet 2006
Næste møde

Skatteudvalget
Formanden for skatteudvalget Jesper Kiholm oplyste, at skatteudvalgets medlemmer
var meget tilfredse med at have modtaget skattelovsamlingen fra Magnus Informatik
efter at Schultz ikke længere trykker lovsamlingen.
Fondsbestyrelsen i Mogens Ellegaards Mindefond havde besluttet at indkøbe 300
eksemplarer af Bent Ramskov m.fl.`s bog om sambeskatning med det formål, at bogen
skulle sælges til favørpris til medlemmer, som deltog i Amby`s kursus om
sambeskatning.
Det har vist sig at være en stor succes, idet alle bøgerne på det nærmeste blev revet
væk.
Det skal beklages, at der mangler nogle få stykker i, at der var bøger til alle
interesserede, men der er ikke flere bøger.
Der henvises til beretningen på generalforsamlingen.
Opdatering af hjemmesiden er i fuld gang.
Punktet blev udsat til næste møde – da det hænger sammen med generalforsamlingens
vedtagelse omkring vedtægtsændringsforslaget.
Forholdene omkring landsmødet blev gennemgået.
Næste hovedbestyrelsesmøde er fastsat til den 21. juni 2006.

