Hovedbestyrelsen
Side: 1 af 4

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, torsdag den 13. oktober 2006 kl.
15.00 i Korsør
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz og
Jørn Dysted
Afbud fra: Jørgen Simonsen
Dagsorden i flg. indkaldelse af 8. oktober 2006
1.
2.

Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 7. september 2006
Medlems- og økonomiorientering
a. Status på økonomien 2006
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 (Niels)
b. EU-turen (Jesper)
c. SRF Nyhedsservice (Preben, Jørgen, Jørn)
1. samling af alle mailadresser
2. sammenhængen til hjemmeside fx skatteudvalget, skatterevisoren mm
d. SDKurser (Leo)
e. Magnus samarbejdet om Skattelovsamling (Leo, Jørgen)
f. God skik (Kim)
g. Projekt Fremtidens SKAT (Jesper)
h. Redaktørposten pr. 1. januar 2007 (Leif, Leo)
i. Fokus på kontingent 2007 (Leo)
5. Opdatering af hjemmeside
6. Fokus på Junior og seniorudvalg
7. Landsmøde 2007
8. Strategiplan 2007, samt opsamling af plan 2005/06
9. Næste møder og fastlæggelse af faste mødedage
10. Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1. Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet den
7. september 2006

Dagsordenen blev godkendt og referatet blev godkendt.

2. Medlems- og
økonomiorientering
a. Status på økonomien 2006
b. Medlemssituationen

a. Økonomien ser nogenlunde fornuftig ud, men er præget af
afmatningen i omsætningen
b. Der er følgende antal medlemmer i foreningen pr. 12-10-2006:
Kreds

Medlemmer

Juniorer

1

289

15

2

394

17

3

439

45

4

322

15
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
5

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

537

46

1.981

138

a. Der bringes en nekrolog over foreningens afdøde æresmedlem Preben
Bertelsen i næste blad
Der er modtaget en invitation til reception i den nye
retssikkerhedsenhed. Foreningen markerer dagen
Foreningen er inviteret til, og deltager i faglig dag i FRR, i forbindelse
med denne forenings generalforsamling.
Der er modtaget invitation til uddeling af MAGNUS-prisen, der uddeles
mandag den 13. november 2006. Kandidater skal anmeldes senest den
18. oktober.
Foreningen har foretaget fornyet henvendelse til skatteministeren om
behovet for en ny virksomhedsskattelov.
Formandens møde med Pauli Eriksen er udsat.
Leif Beltoft klarer for fremtiden indsendelse af kompendier til Det Kgl.
Bibliotek, den efter loven krævede pligtaflevering.
b. Der har været et godt kredsmøde i kreds 4. Ellers intet.
c. Samarbejdet med FRR – der har været afholdt et møde i
samarbejdsgruppen og FRR ser stadig meget gerne, at der arbejdes med
foreningernes forslag til en ny VSO. Emnet drøftes under den faglige dag.
Arbejdet med ”god skatterevisionsskik” samtænkes bla. også i Taxpayers
Charter.
Intet nyt fra Juniorudvalget. Leif Beltoft er udpeget til at være bindeled
til seniorudvalget.
Uddannelsesudvalget konstaterer, at landsmøderunden med Nikolai
Winther har været en stor succes, ligesom internatkurserne er blevet vel
anmeldt. Inkvarteringen på Grand Hotel i Odense lader dog meget
tilbage at ønske.
Der har været et møde med HR i HC og i fortsættelse af dette møde, er
der oprettet et link til SRF’s kurser og SDKurser på intranettet.
Der laves en liste over uddannelseskonsulenterne landet over og disse
inviteres med til udvalgte landsdelmøder og kredsmøder.
SRF fortsætter med at invitere til kurser via indbydelse til hvert enkelt
medlem. Evalueringerne fra internatkurset og sidste landsdelsmøde
indsendes efter ønske til HC.
Skatteudvalget ser på det i forbindelse med Folketingets åbning
offentliggjorte lovprogram.
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Dagsorden:
4. Igangværende aktiviteter:
a. Medlemstilbud (Niels)
b. EU-turen (Jesper)
c. SRF Nyhedsservice (Preben,
Jørgen, Jørn)
1. samling af alle
mailadresser
2. sammenhængen til
hjemmeside fx
skatteudvalget,
skatterevisoren mm
d. SDKurser (Leo)
e. Magnus samarbejdet om
Skattelovsamling (Leo,
Jørgen)
f. God skik (Kim)
g. Projekt Fremtidens SKAT
(Jesper)
h. Redaktørposten pr. 1.
januar 2007 (Leif, Leo)
i. Fokus på kontingent 2007

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
man kan følge, dvs. forskellige faglige emner, som afvikles sideløbende.
Denne ordning fungerede glimrende ved den nys afviklede IFAkonference i Amsterdam.

8. Strategiplan 2007, samt
opsamling af plan 2005/06

Punktet udsat.

9. Næste møder

Næste HB-møde er den 17. november 2006 kl. 15.00 i Korsør.
Der holdes tillige HB-møde den 2. februar 2007 i København. Nærmere
senere.

10. Eventuelt

Intet forelå – mødet hævet kl. 19.30

