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Endeligt 

 
Referat af Bestyrelsesmøde i SRF Skattefaglig Forening, fredag den 9. september 2011 

 

Deltagere: Anne Lucas, Jørgen Simonsen, Leo Holm, Kim Tolstrup (fra 15.40), Niels Andersen, Preben Buchholtz (fra 

13.15), og Jørn Dysted  

 

Afbud fra: Kim Thomsen, Jesper Kiholm 

 

Dagsorden iflg. indkaldelse af 15. august 2011 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Diverse orienteringer 

a. Nyt fra landsformanden 

b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm 

c. Medlemssituationen  

3. Igangværende aktiviteter  

a. Status på ”Rengøring”, designmanual 

4. Bruttolønsordning – indkøb af ipad2 

5. Færdiggørelse af udvalgsstruktur og ændring af arbejdsopgaver i bestyrelsen 

a. Skatteudvalg 

b. Uddannelsesudvalget 

c. FRR-udvalget 

d. Landsmødeudvalg 

e. ”Juniorudvalg” 

f. Redaktionen 

g. Øvrige 

6. Mission/vision (handleplan) for Juniorudvalg 

a. Lektiehjælp 

7. Politikker og retning for SRF på Facebook 

a. SRF Alumni for mastere 

8. Workshop – Advisory Board  

9. SKATTEfagligt og fremtiden 

10. Næste møder – mødeplan efterår. 

11. Eventuelt 

 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden Leo bød velkommen og beklagede at der var mange afbud og forsinkelser. 
Dagsordenen blev godkendt 

2 Diverse orienteringer 
a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, 

regnskabsrapportering 
mm. 

c. Medlemssituationen 

a Den læge del af klagesystemet er fyldt 100 år og det blev markeret ved en lille 
festlighed, hvor  Skatteankenævnene var vært og hvor SRF naturligvis deltog. 
 
Ole Aagesen er blevet betænkt med en blomst under sin sygdom og Jan 
Rasmussen ved sit jubilæum. 
 
SRF har foreslået et samarbejde med FSR. Der forsøges aftalt i det mindste ½ 
årlige møder. 
 
Randi Hjorths afhandling, der er udkommet i særtryk er solgt til en enkelt kunde i 
200 eksemplarer. 
 
Magnusprisen uddeles først i januar 2012, kl. 16.00. SRF gentager sit tidligere 
forslag til en kandidat. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

 
Leo deltager i ”Revisordøgnet”, som holdes af FSR den 22. november 2011. Det 
er den første generalforsamling efter at FSR og FRR er lagt sammen under navnet 
FSR. 
 
Der har for en gangs skyld været mange reaktioner på Leos formandshjørne, det 
er meget positivt. 
 
Nogle direktører i SKAT har underrettet deres medarbejdere om, at de ikke 
sender kursister på ”sagsbehandling en glemt kunstart”, da man afventer interne 
kurser om samme emne. Leo beklager dette stærkt og tager problemet op med 
HR-direktøren, ved et kommende møde. 
 
Karnov-group, der tidligere hed Thomson, vil gerne fortsætte samarbejdet med 
SRF. Herunder vil der fortsat bestå et samarbejde om udgivelse af 
Revisormanualen. 
 
Niels har deltaget i en konference arrangeret af Landbrugets rådgivning med 
emnet Perspektiv for skat. Konferencen havde bla. Lida Hulgaard som 
indlægsholder. Det var en glimrende konference der gav et godt udbytte. 
 
Der er i alt tilmeldt 20 deltagere på Skat Executive kurset. Det besluttedes at 
afholde kurset. 
 
Leo orienterede fra SkatteAkademiet, herunder sidste nyt om de to udbudte 
Executivekurser i efteråret. Det ser fornuftigt ud med deltagerantallet, selskaber 
afvikles i Odense og udland i KUs lokaler i HUM. 
 
b De første 8 måneds regnskab udviser desværre et underskud, der næppe kan 
indhentes i de sidste 4 måneder af året. 
 
c Medlemstallet er nu igen over 1.000. 

3 Igangværende aktiviteter  
a. Status på ”Rengøring”, 

designmanual   

a Jørn oplyste, at han nu er færdig med at opdatere hjemmesiden med det nye 
logo og det nye navn. Det har desværre været et større arbejde end forventet og 
har derfor taget længere tid. 
 
For at sikre at hjemmesiden er helt opdateret får hvert bestyrelsesmedlem 
ansvaret for en del af hjemmesiden, som gennemgås og hvis der er 
ændringsforslag sendes disse til Jørn. Oversigten sendes ud sammen med 
referatet. 
 
Designmanualen er ikke helt færdig endnu, men når den udkommer vil den 
indeholde afsnit om design af Facebook og tillige indeholde skabeloner til breve 
og mails. 

4 Bruttolønsordning – indkøb af 
ipad2 

Det blev besluttet at stille iPad til rådighed for de bestyrelsesmedlemmer der 
ønsker det, mod bruttotræk. Det bliver en 32Gb Pad og trafikken på nettet 
betales privat af det enkelte bestyrelsesmedlem. 

5 Færdiggørelse af 
udvalgsstruktur og ændring af 

Udvalgsstrukturen aftaltes og i den forbindelse blev det aftalt at Advisory 
Boardet også skal rådgive de forskellige udvalg. Boardet skal have et mere 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

arbejdsopgaver i bestyrelsen 
a. Skatteudvalg 
b. Uddannelsesudvalget 
c. FRR-udvalget 
d. Landsmødeudvalg 
e. ”Juniorudvalg” 
f. Redaktionen 
g. Øvrige 

mundret og forståeligt navn. 
 
Det blev besluttet at trimme udsendelsen af kursusindbydelser og modtagelsen 
af kursustilmeldinger. Jørn udarbejder en procesbeskrivelse. 
 
Bestyrelsen er for fremtiden også foreningens perspektivudvalg. 
 
Hvert udvalg/ansvarlige kommer i fremtiden med jævnlige oplæg indeholdende 
handleplaner for deres område. Oplægget skal indeholde tanker og planer for 
foreningens aktiviteter på de enkelte områder. 

6 Mission/vision (handleplan) 
for Juniorudvalg 
a. Lektiehjælp 

Juniorudvalget har uddelt godt 300 breve til studerende. Der vil snarest blive 
aftalt møde mellem SRF og repræsentanter for de studerende og der har 
allerede været afholdt 1 møde med en studerende. 
 
De studerende viser stor interesse for foreningens virke og de mulige fordele 
som foreningen kan give. 
 
De studerende interesserer sig for tilbuddet på Facebook, men der er brug for en 
mentorordning, der kan guide de studerende igennem stoffet, som et 
supplement til skolernes vejlederordninger. 
SKATTEfagligt er også attraktivt for de studerende. 
 
En mentorordning søges etableret allerede i forbindelse med 
eksamensforberedelserne i november. Ordningen vil givetvis forudsætte at SRF 
”lønner” nogle mentorer. 
 
Der skal rekrutteres nogle agitatorer, der skal fortælle de studerende om SRF og 
dens tilbud. 
 
Jørn undersøger om ikke offentliggjorte MTA/MASTER-afhandlinger kan kaldes 
ind fra de studerende der har afsluttet deres uddannelse i de sidste 2 år, med 
henblik på offentliggørelse på nettet. 
 
Jørgen og Leo holder i uge 39 møde med repræsentanter for de studerende. 
 
Der er bred enighed om at juniorområdet er et meget vigtigt område for 
foreningen, hvorfor der også skal rettes noget markedsføring mod dette 
segment. 

7 Politikker og retning for SRF 
på Facebook 
a. SRF Alumni for mastere 

Der er behov for en drøftelse om SRF og Facebook. Administratorerne skal huske 
at ændre opslag mv. på foreningens Facebookside ved at bruge ”på vegne af 
funktionen”, ellers rammer det ikke væggen rigtigt. 
 
Foreningens tilstedeværelse og budskaber på Facebook må under ingen 
omstændigheder få karakter af spam, da dette modarbejder hensigten med 
Facebook. 
 
Det er en fast politik at SRF ikke sletter opslag men imødegår, diskuterer og 
korrigerer forkerte fakta. 
 
Husk at reklamere for SRF på Facebook på alle udsendelser fra SRF. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

 
Der indsendes i løbet af efteråret en indbydelse til alle medlemmer om at 
deltage på Facebook. Jørn laver en tekst og udsender sammen med Leo. 
 
a Det skal overvejes hvordan vi får fat i masterne, så de kan danne et Alumni. Der 
efterlyses frivillige til denne opgave. 

8 Workshop – Advisory Board Leo finder at det er en god ide, at danne et advisoryboard. 
 
Et advisory board er en gruppe mennesker, der vejleder/rådgiver bestyrelsen af 
foreningen, men som ikke har indflydelse og magt til at bestemme over 
foreningens mål og retning. 
 
Advisory boardet skal sammensættes med udgangspunkt i ønsket om at styrke 
foreningens kursusudbud,   herunder at støtte bestyrelsen med viden og 
kompetencer om behovet for kurser. 
 
Der sættes et rimeligt beløb af til boardets drift og der skal sikres en kobling til 
Skatteakademiet. Boardet kunne måske kobles til Skatteakademiet. Leo tager 
med til drøftelse i SA’s bestyrelse. 

9 SKATTEfagligt og fremtiden Leo oplyste at DTS-bladet nu er digitaliseret og ligger tilgængeligt på nettet. SRF 
har ikke aktuelle planer om at lade SKATTEfagligt digitalisere, endsige stoppe 
med udgivelsen af en papirudgave. 
 
Det er stadigt således, at redaktionen står for indholdet i bladet, medens 
bestyrelsen står for at fastlægge retning og det medie som bladet skal udkomme 
på. 
 
Leo opfordrede alle og navnlig medlemmer af bestyrelsen til at tænke bladet 
med i alt hvad der foregår i foreningen. Bladet skal have den plads det skal have, 
hverken mere eller mindre. 
 
Det overvejes om der skal bringes flere annoncer i bladet, dog på en sådan 
måde, at bladet ikke overklistres med annoncer, der vil virke forstyrrende på 
bladets faglige udtryk. Niels undersøger. 
 
Advisory boardet opfordres til at komme med et oplæg på bladets årsmøde. 

10 Næste møde Arrangeres og aftales af Leo til den 25. og 26. november 2011. 

11 Eventuelt Intet specielt forelå, mødet hævet 18.50 

 


