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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, fredag den 13. april 2007
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz,
Jørgen Simonsen og Jørn Dysted
Dagsorden i flg. indkaldelse af 2. april 2007
1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 9. marts 2007
2. Medlems- og økonomiorientering
a. Regnskab første kvartal 2007
b. Medlemssituationen
3. Diverse orienteringer (idet omfang punkterne ikke behandles nedenfor)
a. Nyt fra landsformanden
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm
4. Igangværende aktiviteter:
a. Medlemstilbud
1. SRFs Aktieskole
2. Sundhedsforsikring
3. Børsen e-Learning
b. Samling af alle mailadresser
c. Opdatering af hjemmeside
5.

Opsamling Landsmødet 2007 – er der styr på alt ?

6.

Markedsførings- og kommunikationsstrategi
Til punkt 5 og 6 møder en kommunikationskonsulent for at hjælpe primært med tilrettelæggelse af en
kommunikationsstrategi, dels til landsmødet, dels i almindelighed

7.

Arbejdsplan 2007
o Drøftelse af de nye emner
o Arbejdsplaner og tovholdere

8.

Næste møder og fastlæggelse af faste mødedage

9.

Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1

Godkendelse af
dagsorden samt referat
af HB-mødet den 9.
marts 2007

Dagsorden og referat blev godkendt med nogle få redaktionelle rettelser
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Medlems- og
økonomiorientering

a. Foreningens økonomi er præget af det vigende medlemstal og den
lavere søgning til foreningens kurser.
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Dagsorden:
a. Regnskab første
kvartal 2007
b. Medlemssituatione
n

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
b. Medlemstallet ser ud til at have stabiliseret sig på mere end 2000
medlemmer. Der blev uddelt en analyse, hvoraf man kan se, hvilke
skattecentre der har medlemsafgang i forhold til primo 2007.
Der er stadig godt 250 medlemmer der skylder kontingent og disse rykkes
og der udarbejdes en ny medlemsliste til landsmødet, således at der er
en oversigt over de medlemmer der har betalt deres kontingent.

3

Diverse orienteringer
(idet omfang punkterne
ikke behandles nedenfor)
a. Nyt fra
landsformanden
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm

a. Der oplæstes takkekort for opmærksomheder til: Palle Graf, Søren
Rasmussen, Preben Rasmussen Høj og Jørn Dysted.
Et af foreningens æresmedlemmer, Knud Sørensen, er i marts afgået ved
døden. Der kommer en nekrolog i det kommende blad.
Landsformanden og kredsformanden for kreds 2 har holdt møde med
samarbejdsdirektionen i Midtjylland. Det var et godt møde hvor SRF blev
præsenteret og hvor samarbejdsdirektionen havde lejlighed til at
redegøre for deres syn på foreningen og dens produkter.
Der holdes et tilsvarende møde med samarbejdsdirektionen i Nordjylland
inden sommerferien.
MAGNUS har henvendt sig angående en gennemgang af den indgåede
samarbejdskontrakt i lyset af de nye forudsætninger, som følge af at
MAGNUS ikke mere er til rådighed for medlemmerne. MAGNUS har flere
produkter på hylderne og foreningen er interesseret i at skaffe gode
produkter til medlemmerne, uanset hvem der udbyder disse.
Det er naturligvis stadig foreningens politik at skaffe medlemmerne
fordele og uddannelse til de produkter der er til deres rådighed i
øjeblikket, fx. Thomson
c. Uddannelsesudvalget har holdt møde med uddannelsesorganisationen i
SKAT. På mødet luftede SRF sine planer om uddannelse i efteråret.
Uddannelsesorganisationen har efterfølgende udbudt kurser med samme
emnemæssige indhold som SRF’s kurser. Udvalget har i en mail påpeget
at dette ses som et supplement til SRF’s kurser, men påpeget det
uheldige i, at der ved disse dobbelt arrangementer kan spildes
værdifulde ressourcer til kompetenceudvikling.
Der er udarbejdet et kursusbevis, som for fremtiden vil blive udstedt til
deltagere på kurser af mere end 1 dags varighed (internatkurserne).
Der forsøges arrangeret en EU-tur den 2. og 3. oktober 2007 Jesper
kontakter Hans Birk for det videre arbejde. SRF’s seniorklub har lavet et
oplæg og kontaktet noge folk vedr. kommende arrangementer.
Der har været holdt møde med FRR, som led i det løbende samarbejde.
Der har også været et møde med FSR, hvorunder mulighederne for en
fælles konference om værdiansættelse har været drøftet. Der er
opstillet et program for en sådan temadag.
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Igangværende
aktiviteter:
a. Medlemstilbud
1. SRFs Aktieskole
2. Sundhedsforsikr
ing
3. Børsen eLearning
b. Samling af alle
mailadresser
c. Opdatering af
hjemmeside

a. 1 Aktieskole udbydes nu også i Jylland
a. 2. Der er kommet et godt tilbud fra den valgte samarbejdspartner,
der kommer til landsmødet og viser tilbudet på en stand
a. 3. Ordningen er nu udbudt og kan købes af medlemmerne
b. Vi er nu så langt at mailadresserne kan samles i en fil, således at der
kan ske en mere effektiv udsendelse af mails til medlemmerne
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Opsamling Landsmødet
2007 – er der styr på alt ?

Opgavelisten gennemgået. Der er godt 200 medlemmer tilmeldt og langt
de fleste gæster har givet tilsagn om deltagelse. Alt tegner således til et
godt og udbytterigt landsmøde.
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Markedsførings- og
kommunikationsstrategi

Under dette punkt kom Morten Løkkegård til stede og følgende blev
drøftet:
a.
b.
c.
d.

Landsmødet 2007 og baggrunden for emnet på landsmødet
Ordstyrerrollen
Meddelelser fra landsmøde (telegrammer)
Markedsførings-/kommuniktionsplan for fremtiden

Jesper, Jørgen og Preben formulerer spørgsmål, der skal kortlægge hvad
der er en skatterevisors identitet og hvorfor han egentligt er medlem af
foreningen. Identitetsundersøgelsen skal bruges i det videre arbejde med
kommunikationsplanen.
Jesper er tovholder på dette arbejde.
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Arbejdsplan 2007
o Drøftelse af de
nye emner
o Arbejdsplaner og
tovholdere

Udskydes til et kommende møde.
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Næste møder

Mandag den 7. maj 2007 på Hotel Nyborg Strand kl. 15.00
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Eventuelt

Intet forelå – mødet hævet k. 19.15

