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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, fredag og lørdag den 9. og 10. marts 2007
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz,
Jørgen Simonsen og Jørn Dysted
Dagsorden i flg. indkaldelse af 21. februar 2007:
1.

Godkendelse af dagsorden samt referat af møde 2. februar 2007

2.

Evaluering af Skatterevisoren anno 2007

3. Landsmøde 2007
a. Program
b. Fordeling af opgaver
c. Udstillere
d. Årets skatterevisor og udnævnelse af æresmedlem/mer
e. Generalforsamling og evt. vedtægtsændringer
f. Valg
g. Fastsættelse af kontingent/kontingentpakker
4. SRF Kursusvirksomhed – fremtidig strategi, form og indhold
5. Markedsføring – pressestrategi
6.

SRF ”sekundære” virksomhed og omverdenen

7.

Arbejdsplan 2007/08 – (med udgangspunkt i drøftelser af ovenstående punkter samt i nedenstående plan for
2005/06)
o Drøftelse af Mission, mål og visioner – skal vi have nye ?
o Fastlæggelse af nye initiativer og pejlemærker
o Udarbejdelse af handleplaner og udpegning af tovholdere

8.

Konklusion og svar på Mødetemaet

9.

Næste møder (ajourført kalender medbringes)

10. Eventuelt
Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1

Godkendelse af
dagsorden samt referat
af møde 2. februar 2007

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger

2

Evaluering af
Skatterevisoren anno
2007

Der har været reaktioner på Skatterevisoren nr. 1 i 2007, der jo har
skiftet design. Reaktionerne har samlet sig om udseende og
papirkvalitet, der trods det at det er dyrere, efter nogens opfattelse kan
fremtræde billigt.
Der er dog enighed i HB om, at bladet er meget læsevenligt og bedre end
det tidligere layout og design. Det er et flot blad og det er et fremskridt,
at bladet er blevet forsynet med tykkere sider. Efter de første PDF-
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
udkast var der store forventninger og disse blev stort set indfriet, dog
fremstår papirbladet anderledes end PDF-udkastet.
HB finder bestemt at vi kan være bladet bekendt, det er et fremragende
blad, men der skal arbejdes med papirkvaliteten. Trykkeriet fremsender
forskellige forslag til nyt papir.
Særtillægget om kapitalfonde giver en spændende samlet fremstilling af
emnet og er blevet rost for den lødige fremstilling heraf.
Hovedbestyrelsen har naturligvis det endelige ansvar for bladets omfang,
kvalitet og medium for offentliggørelse.
Alt i alt er det et fantastisk blad og landsformanden tager en samtale
med redaktøren.

3

Landsmøde 2007
a. Program
b. Fordeling af opgaver
c. Udstillere
d. Årets skatterevisor
og udnævnelse af
æresmedlem/mer
e. Generalforsamling og
evt.
vedtægtsændringer
f. Valg
g. Fastsættelse af
kontingent/kontinge
ntpakker

a. Programmet er lagt på nettet. Det er meget trist hvis lokale forhold
og antipatier mod foreningen skal forhindre nogle medlemmer fra at
kunne deltage i landsmødet.
b. Listen over praktiske opgaver revideret og lægges på nettet til
bestyrelsens brug.
c. Listen over udstillere gennemgået og der udsendes indbydelser i den
kommende uge.
d. Kandidater drøftet.
e. Generalforsamling og vedtægtsændringer drøftet. Indbydelse skal
udsendes senest 3 uger før via PDF og individuel mail.
f. Valg og kandidater gennemgået.
g. Forskellige kontingentmodeller blev drøftet. Der er enighed om at
personligt medlemskab skal være den eneste mulighed for at være
medlem af foreningen. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

4

SRF Kursusvirksomhed –
fremtidig strategi, form
og indhold

Efterårets kurser er planlagt og de fleste aftaler er på plads. Der bliver
tale om interessante og ambitiøse kurser.
SRF satser fortsat på undervisere der kan docere det juridiske og
omsætte reglerne til praksis. Det er ikke egenskaber der nødvendigvis
findes i samme person. Af hensyn til medlemmernes maksimale udbytte
af kurserne er det vigtigt at eksterne foredragsholdere anvendes i stort
omfang.
Der er gennemført en evaluering af fyraftensmøderne om
aktieinvestering. Det er ualmindeligt gode evalueringer, der betyder, at
møderne også vil blive udbudt i resten af landet.
Det fremgår bla. af evalueringerne, at 75 af 88 besvarelser tilkendegiver
at kurset fuldt ud har indfriet forventningerne.

5

Markedsføring –

Der er brug for et motto for SRF, der på en fyndig og kort måde kan
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

pressestrategi

forklare hvad SRF står for og beskæftiger sig med. Leo arbejder videre
med design af mottoet.
Det er vanskeligt at kommunikere mange af foreningens holdninger, da
journalisterne arbejder med nyhedsværdien som hovedsagelige
udvælgelseskriterium.
Der var enighed om at rette henvendelse til en ekstern
kommunikationsrådgiver, mhp. markedsføring og promotion af SRF.
Landsformand og kredsformand tager på besøg hos udvalgte samarbejder
for at få en drøftelse med samarbejdsdirektionerne.

6

SRF ”sekundære”
virksomhed og omverdenen

SRF samarbejder med relevante samarbejdspartnere, der primært giver
vore medlemmer klare fordele, således at det kan betale sig at være
medlem hos SRF.
SRF understøtter gennem sin kursusvirksomhed de redskaber som SKAT
har valgt, men arbejder også for at medlemmerne får de fordele der kan
skaffes, uanset hvilken udbyder der kommer med fordelen.
Det er vigtigt at medlemsfordelene bla. kvalificerer medlemmet og
forhøjes markedsværdien af en Skatterevisor.
Begrebet ”God skatterevisionsskik” er relevant som aldrig før. Der er dog
behov for at begrebet omdefineres til nutidens krav, dvs. tænkes
sammen med indsatsplan og ”Taxpayers Charter”

7

Arbejdsplan 2007/08 –
(med udgangspunkt i
drøftelser af
ovenstående punkter
samt i nedenstående
plan for 2005/06)

Der blev aftalt et antal emner, som hovedbestyrelsen skal arbejde med
og som skal færdiggøres på næste HB-møde

Drøftelse af
Mission, mål og
visioner – skal vi
have nye ?
o Fastlæggelse af
nye initiativer og
pejlemærker
Udarbejdelse af
handleplaner og
udpegning af tovholdere
o

8

Konklusion og svar på
Mødetemaet

Der var enighed om, at det havde været en særdeles god proces, med
mange gode ideer, der munder ud i noget spændende nyt. Navnlig
drøftelsen af SRF’s identitet har bidraget til at definere foreningens rolle
i forhold til medlemmer og omverden.

9

Næste møder

Fredag den 13. april 2007 i Odense kl. 14.00.

10

Eventuelt

Jesper Kiholm deltager for SRF, som gæst, i Pantefogedforeningens
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
Landsmøde i dagene 13. og 14. juni 2007.
Der blev givet dispensation fra optagelsesbetingelserne til 1 nyt medlem,
der ønskes velkommen i SRF. Der er givet afslag på 2 ansøgninger.

