Hovedbestyrelsen
Side: 1 af 2

Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, tirsdag den 11. maj 2010
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Preben Buchholtz , Jesper Kiholm, Leo Holm, Kim Tolstrup, Jørgen Simonsen, og
Jørn Dysted
Afbud fra: Ingen
Dagsorden i flg. indkaldelse af 7. maj 2010:
1.
2.

Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 15. april 2010
Diverse orienteringer
a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm
c. Medlemssituationen
d. Øvrig gensidig orientering
3. Igangværende aktiviteter – baseret på ”De 10 sten”
a. Ny SRF Folder
b. Kursusvirksomheden i udvikling
c. Nye samarbejdsrelationer
d. Udvikling af Skatterevisoren
e. Fokus på markedsføring
f. Projekt Delphi
Under hvert punkt sker der drøftelse og eventuelt beslutning
4. Faglig Dag/Generalforsamling 2010
a. Er der styr på alt?
b. Drøftelse af kommende konstituering
c. Overslag økonomi på dagen
5. Næste møde.
6. Eventuelt
Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
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Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet
den 15. april 2010

Dagsorden og referat godkendt, uden bemærkninger.
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Diverse orienteringer
a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus,
regnskabsrapportering
mm
c. Medlemssituationen
d. Øvrig gensidig
orientering

a. Leo Holm har haft en snak med Steffen Normann, bla. om
indsatsstrategi 2.0.
I forbindelse med ”Håndbog i projektarbejde” kunne SRF evt. bidrage
med god skik/best practise.
Leo Holm oplyste til Steffen Normann, at der snart vil blive udbudt et
inddrivelseskursus, som Steffen Normann hilste velkomment.
Der har været møde med Birte Deleuran. Mødet var godt og produktivt.
Ministeren stiller sig til rådighed for et møde i slutningen af Maj (mødet
blev senere aflyst)
b. Kassereren kunne oplyse, at det går nogenlunde. Der arbejdes videre
med delrapporten om kurser.
c. Der er for tiden knapt 1.000 medlemmer.
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
d. Der har været afholdt et møde med ASB (Århus Scholl of Business) om
et samarbejde om kurser.
Jesper Kiholm har holdt et møde med DTSs Skatteudvalg i Horsens.
Mødet kan beskrives som godt, venligt og behageligt.
Parterne er enige om, at suveræniteten skal bevares i begge foreninger.
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Igangværende aktiviteter –
baseret på ”De 10 sten”
a. Ny SRF Folder
b. Kursusvirksomheden i
udvikling
c. Nye
samarbejdsrelationer
d. Udvikling af
Skatterevisoren
e. Fokus på markedsføring
f. Projekt Delphi
Under hvert punkt sker der
drøftelse og eventuelt
beslutning

a. Intet nyt.
b. Nyeste kursusudbud om inddrivelse sendes til udvalgte
indsatsledere/kunde- og serviceledere.
Efterårets kurser er under fremskreden planlægning. Således kommer
der snart et kursus om KGL (fordringer og gæld, minus finansielle
instrumenter). Kurset er allerede tilgængeligt på nettet.
Der planlægges også et afgiftskursus med ASB om moms og mange
punktafgifter. Kurset henvender sig til medarbejdere bla. i kundeservice.
Kurset udbydes som en Øst/Vest model i Århus og Roskilde.
Kurset arrangeres sammen med ASB, men ikke i rammerne af en Joint
Venture.
c. Der arbejdes på nye samarbejdsfelter med Thomson, i lyset af at
Thomson har tabt konkurrencen om SKATs retsinfosystem.
d. Hvis Hovedbestyrelsens vedtægtsændringer kommer igennem i morgen
på generalforsamlingen starter udviklingen af SRFs nye koncept.
e. Der er intet nyt om markedsføringen.
f. Bestyrelsen holder fast i at Skattefagligt nr. 4 uddeles til alle ansatte.
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Faglig
Dag/Generalforsamling
2010
a. Er der styr på alt?
b. Drøftelse af kommende
konstituering
c. Overslag økonomi på
dagen

a. To do listen gennemgået – alt er på plads (bortset fra isvand i spor 2).
Leo og Jesper byder velkommen i hver sin sal.
b. Konstitueringen drøftes efter generalforsamlingen og på næste møde.
c. Drøftes senere, når alle udgifter og indtægter er gjort op.
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Næste møde

Holdes i København den 17. juni 2010 kl. 15.00. Slut kl. senest 19.28
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Eventuelt

Intet forelå – mødet hævet kl. 19.20

