Referat af hovedbestyrelsesmødet den 10. april 2006
Deltagere: Leo Holm, Niels Andersen, Leif Beltoft, Jørgen Simonsen, Kim Tolstrup, Jørn
Dysted og Hans Birk.
Afbud fra Jesper Kiholm.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 16. marts 2006
medlems- og økonomiorientering
nyt og orienteringer
evaluering af udvidet HB-møde samt drøftelse af handleplan
igangværende aktiviteter
vedtægtsændringer
årets skatterevisor
næste møde
eventuelt

Godkendelse af dagsorden og referat
af HB-mødet den 16. marts 2006
Medlems- og økonomiorientering

Dagsordenen samt referatet af
hovedbestyrelsesmødet den 16. marts 2006 blev
godkendt.
Kassereren oplyste, at ”områderne” er meget længe
om at betale for deltagere i foreningens
arrangementer, hvilket på sigt kan give
likviditetsproblemer, da kursusstederne skal have
betaling, da der ellers påløber renter.
Foreningen har fået 2 nye medlemmer Told- og
Skattedirektør Ole Kjær og professor, dr. jur. Erik
Werlauff hvilke indmeldelser foreningen er meget
glade for, og anser for en opbakning til foreningens
arbejde.

Nyt fra landsformanden
FRR`s skattekonference

Foreningen er inviteret til FSR`s revisorkonference
den 19/5 2006, hvor foreningen repræsenteres ved
landsformanden.
Skatterevisoren nr. 2 i 2006

Der er i Skatterevisoren nr. 2 i 2006 en omfattende
artikel fra SKAT om digitalisering, i hvilken
forbindelse SKAT har ydet et tilskud til bladet,
som følge af ekstra udgifterne til trykning og
distribuering.
Møde/interview med Ole Kjær

Leo berettede fra interviewet mellem Ole Kjær og
ham som Landsformand. Det var et godt og positivt
møde og Oles og SKAT`s holdning til SRF var
meget positiv – der henvises til det udførlige

interview i Skatterevisoren nr. 2 i 2006.
SD Kurser

Det netop nedsatte udviklingsråd er trukket i
arbejdstøjet og er i gang med planlægningen af
kurserne i efteråret 2006.
Kursusprogrammet for efteråret 2006 forventes
bragt i Skatterevisoren nr. 3.
Nyt fra kredsene

Der blev berettet fra det almindelige kredsarbejde
landet over.
Det overvejes i nogle kredse, at sende en
”præsentation” af kredsbestyrelsen til
planlægningschefen og skattedirektørerne i
området.
Oplægget rundsendes til alle kredsformænd.

Nyt fra udvalgene

Uddannelsesudvalget

Det er indstillet fra UU, med virkning fra efteråret
2006:


at kurserne fremover benævnes kurser og ikke
møder

Det indstillede blev besluttet
Kursusprogrammet for efteråret 2006 er ved at
være klar til offentliggørelse.
Udvalget til god revisionsskik

SRF er repræsenteret i arbejdsgruppen omkring
best practice i SKAT, hvor arbejdet med god
revisionsskik indgår.
Skatteudvalget

Evaluering af det udvidede HB-møde

Bl.a. revisionen af mindstekravsbekendtgørelsen er
sendt til høring.
SRF`s har været aktiv i arbejdet med at få fastlagt
de yderligere felter på selvangivelserne. Der har
været afholdt møder med medlemmer i SC Odense
og der har været mange og gode input derfra.
Hovedbestyrelsen ser med stor tilfredshed tilbage
på et rigtigt godt udvidet hovedbestyrelsesmøde
(visions/strategimøde), hvor ikke mindst
kredsbestyrelsesmedlemmerne med en aktiv indsats
medvirkede til arbejdet med en ændret struktur, et
forbedret udbud af kurser og en bedre profilering af
SRF.

Det videre arbejde går nu i gang i hovedbestyrelsen
i form af en handlingsplan og bliver bl.a. udmøntet
i forslag til ændringer af strukturen på
generalforsamlingen i form af forslag til
vedtægtsændringer.
Igangværende aktiviteter

Køb af bogen sambeskatning v/Bent Ramskov m.fl.

Det blev vedtaget at indkøbe et antal af bogen
Sambeskatning og udbyde denne til deltagerne i
Amby kurset om sambeskatning til favørpris kr. 40.
SRF Nyhedsservice

Projektet med at få alle medlemmer positivt
tilmeldt til SRF Nyhedsservice er ved at være
færdigt. Der rettes snarest kontakt til Schultz.
Opdatering af hjemmesiden

Webmaster er i fuld gang med opdatering af
hjemmesiden bl.a. med link mellem skatteudvalget
og nyhedsservice.
Opdateret artikeldatabasen er også ved at være på
plads.
Lovsamlingen

Vedtægtsændringer

Årets skatterevisor
Næste møde
Eventuelt

Det blev besluttet at arbejde videre med et nyt
samarbejde omkring en Skattelovsamling. Der
rettes kontakt til andre leverandører på markedet.
Som udmøntning af det udvidede
hovedbestyrelsesmøde i marts måned blev de sidste
finpudsninger af forslag til vedtægtsændringer til
forelæggelse for generalforsamlingen i forbindelse
med landsmødet 2006 færdiggjort.
Næste møde holdes i forbindelse med landsmødet
2006.
Landsmødet 2006 blev kort drøftet, herunder blev
huskesedlen gennemgået og endelig tilrettet – jfr.
særligt bilag.

