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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, torsdag den 15. april 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 11. april 2010:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 19. marts 2010
Diverse orienteringer
a.
Nyt fra landsformanden
b.
Økonomistatus, regnskabsrapportering mm
c.
Medlemssituationen
d.
Øvrig gensidig orientering
Ny struktur – oplæg færdig drøftes/besluttes (Preben)
Igangværende aktiviteter – baseret på ”De 10 sten”
a.
Ny SRF Folder (Leo)
b.
Kursusvirksomheden i udvikling (Kim)
c.
Nye samarbejdsrelationer (Leo)
d.
Udvikling af Skatterevisoren (Niels)
e.
Fokus på markedsføring (Niels)
Under hvert punkt sker der drøftelse og eventuelt beslutning
Projekt ”Delphi” (Leo)
Honorar 2010 (Leo)
Faglig Dag/Generalforsamling 2010
Næste møde.
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
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Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet
den 19. marts 2010

Dagsorden og referat blev 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 skal til møde den 16. april med Steffen Normann om hans indlæg
på den faglige dag.
I forbindelse med SRFs rolle som bærer af kultur i SKAT kunne det være
en ide at støve SRFs god skatterevisionsskik af og måske føre den op til
nutidige standarder.
Leo har sendt en mail til skatteministeren og foreslået et møde mellem
ham selv, Jesper Kiholm og ministeren.
Der er aftalt møde mellem SKATs HR chef Birthe Deleurant og Leo i
slutningen af april. Mødet gælder en mulig samarbejdsaftale primært om
SRFs legitimisering som kursusudbyder i SKAT og SRF som kulturbærer i
SKAT.
Leo har været til et møde med Thomson, der startede møde med at
fortælle at de havde tabt leveringen af det elektroniske
informationssystem (KARNOV mv.) til SKAT. Det er uvist hvilken
betydning det vi få på samarbejdet omkring digitalisering af
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Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
SKATTEREVISOREN og Revisormanualen. Andre områder kan også blive
påvirket.
Kim og Leo har haft et møde med Århus Universitet, hvor man drøftede
et samarbejde omkring efteruddannelse indenfor området moms og
afgifter.
Århus Universitet råder over undervisningslokaler.
b. Niels forelagde en driftsopstilling over de afholdte dagskurser i 2010
indtil nu. Opstillingen godkendtes som en god platform til videre
udvikling af regnskabsrapporteringen.
De indkøbte kurser er så stor en succes, at de presser de ordinære
dagskurser, der derfor måske trækker færre deltagere end de ellers
kunne. Til efterårssæsonen evalueres det om muligheden for indkøbte
kurser stadig skal tilbydes de primært større tjenestesteder, der
efterspørger dem.
c. Niels oplyste at foreningen i øjeblikket har knapt 1.000 medlemmer.
Heraf er 35 seniorer og 124 privatansatte.
d. Jesper Kiholm holder møde den 26. april med DTS om samarbejdet
omkring SRFs skatteudvalg
Jesper kunne oplyse, at der har været fornyet interesse omkring det
forslag til en forbedring af VSO, som SRF og FRR opstillede i 2006.
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Ny struktur – oplæg
færdigdrøftes/besluttes

Det udsendte udkast til nye vedtægter blev drøftet indgående.
Udkastet til vedtægter blev vedtaget enstemmigt.
Følgende plan for rækkefølgen ved offentliggørelse af vedtægtsforslaget
blev vedtaget:
1. Orientering af kredsbestyrelserne – helst telefonisk, hvis det kan lade
sig gøre
2. indbydelse til generalforsamling med vedtægtsændringer udsendes 1604-2010 fra kl. 14.00
3. Kredsgeneralforsamlinger afholdes
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Igangværende aktiviteter –
baseret på ”De 10 sten”
a. SRF Folder
b. Kursusvirksomheden i
udvikling
c. Nye
samarbejdsrelationer
d. Udvikling af
Skatterevisoren
e. Fokus på markedsføring

a. Leo har drøftet en beskrivende folder om foreningen med Erik
Jørgensen. Folderen skal offentliggøres som en del af operation Delphi
(se senere)
b. Der arbejdes fortsat med udviklingen af det kursus som Bent Ramskov
skal stå for – nemlig kurset ”SKAT som fordringshaver”.
Nye kursusforslag modtages gerne af kursusudvalget, v/Kim Tolstrup.
Det er endnu ikke afklaret om SRFs kurser skal kunne udbydes på SKATs
intranet af hensyn til medarbejdere der ikke er medlemmer af SRF.
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Beslutning/konklusion:
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c. Se tidligere
d. Niels Andersen har drøftet forskellige løsninger med trykkeriet om en
mulig billiggørelse af bladet.
e. Intet nyt siden sidst. Der skal sættes fart på udvikling af folderen og
det skal fremhæves hvilke fordele man har som medlem, fx. fortrinsret
til kurser og faglige dage.
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Projekt ”Delphi”

Projektet drøftet
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Honorar 2010

Honorarstørrelsen blev endnu engang drøftet. Der var enighed om at
fastlåse honoraret for 2010 til de enkelte modtagere, på det nedsatte
niveau der er aftalt for 2009.
Der skal i det fremtidige honorarbeløb afsættes midler til aflønning af de
eksperter der forventes tilknyttet til foreningen, hvis de nye vedtægter
vedtages.
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Faglig dag/Generalforsamling 2010

Et forsigtigt skøn lover at der skulle komme 125 deltagere.
Deltagerne skal også i år have navneskilte.
Jørn udsender ”drejebogen”
Der skal arrangeres bustransport fra og til stationen. Niels aftaler med
busselskabet.
Niels engagerer dirigent til generalforsamlingen.
Der har kun meldt sig 1 udstiller indtil nu – nemlig Professionshøjskolen
Metropol. (tidligere DFH)

8

Næste møde

Holdes i Nyborg den 11. maj 2010 kl. 16.00
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Eventuelt

Intet forelå – mødet hævet kl. 19.35

