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Endeligt

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, onsdag den 15. august 2007

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. august 2007

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 7. maj 2007
2. Medlems- og økonomiorientering

a. Regnskab første halvår 2007
b. Medlemssituationen

3. Diverse orienteringer (idet omfang punkterne ikke behandles nedenfor)
a. Nyt fra landsformanden, herunder drøftelse af den seneste tids meldinger fra medlemmerne om 

budgetproblemer 
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm

4. Igangværende aktiviteter: 
a. Medlemstilbud, (Punkt 10 i arbejdsplan 2007)

1. SRFs Aktieskole (Nord og Midtjylland skal i gang)
2. Sundhedsforsikring
3. Børsen e-Learning

b. Samling af alle mailadresser (Jørn)
1. Nærmere procedure for hvem gør hvad ved ind- og udmeldelse, ændringer og ved 

mailudsendelser. 
c. Status på opdatering af hjemmeside (Jørn), (Punkt 11 i arbejdsplan 2007)
d. EU tur (Jesper)
e. Senior Club (Niels), (Punkt 6 i arbejdsplan 2007)
f. Markedsførings- og kommunikationsstrategi (Jesper/Preben/Jørgen), (Punkt 1 i arbejdsplan 2007)

1. Gennemførelse af medlemsundersøgelse/analysesystem
2. Planlægning af seminar
3. Udmøntning

5. Økonomi og strategi, jf. tidligere udsendt mail fra Anne Lucas.
6. Arbejdsplan 2007/08 (se nedenstående)

o Drøftelse af de nye emner
o Arbejdsplaner og tovholdere

7. Næste møder 
8. Eventuelt

Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1 Godkendelse af 
dagsorden samt referat 
af HB-mødet den 7. maj 
2007

Dagsorden og referat godkendt uden bemærkninger. Det blev bemærket, 
at der har været bragt annonce om muligheden for at fortsætte 
medlemsskab af SRF i TfS og RR.

2 Medlems- og 
økonomiorientering
a. Regnskab første 

halvår 2007

a. Regnskabsresultatet for 1. halvår viser en vigende tendens, da 
efterspørgslen efter foreningens kurser er faldende. Dog har de to 
kommende internatkurser tilfredsstilende tilslutning.
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Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

b. Medlemssituationen Det færøske skattevæsen har rettet henvendelse om afholdelse af kurser 
på Færøerne.

Dagskurset om ABL trækker næppe det store deltagerantal på landsplan, 
og efterspørgslen er størst på Sjælland.

b. Foreningen har ved sidste udsendelse af blad 2021 medlemmer, 
fordelt med 1869 ordinære medlemmer, 105 juniorer, 20 seniorer og 27 
privatansatte.

3 Diverse orienteringer 
(idet omfang punkterne 
ikke behandles nedenfor)
a. Nyt fra 

landsformanden, 
herunder drøftelse af 
den seneste tids 
meldinger fra 
medlemmerne om 
budgetproblemer 

b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm

a. Landsformanden nåede på sin rundtur til landets skatteområder til 
Randers, hvor han og kredsformanden holdt et godt møde med ledelsen 
af området. Landsformanden præsenterer under møderne foreningens 
foreningens aktiviteter og kursusudbud. Herved synliggøres foreningen og 
eventuelle misforståelser om foreningens virke kan med det samme 
ryddes af vejen.

I morgen den 16. skal Leo og Preben til møde i Nordsjælland/København 
i samme ærinde.

Revisor FRR Per Krogh har takket for opmærksomheden ved hans 50 års 
fødselsdag.

b. Enkelte kredse har holdt kredsbestyrelsesmøde i sommerens løb.

c. Skatterevisorens redaktion har haft en udskiftning på 
lokalredaktørposten, idet Kim Klokhøj er blevet erstattet af Lisbeth 
Olsen.

4 Igangværende 
aktiviteter:
a. Medlemstilbud, 

(Punkt 10 i 
arbejdsplan 2007)

1. SRFs Aktieskole 
(Nord og 
Midtjylland skal 
i gang)

2. Sundhedsforsikri
ng

3. Børsen e-
Learning

b. Samling af alle 
mailadresser (Jørn)

1. Nærmere 
procedure for 
hvem gør hvad 
ved ind- og 
udmeldelse, 
ændringer og 
ved 
mailudsendelser

c. Status på opdatering 
af hjemmeside (Jørn), 

a. 1. Der planlægges 3 møder i Nord Jylland og Midtjylland.

a. 2. Sundhedsforsikringen er nu udbudt via bla. hjemmesiden. I hvilket 
omfang medlemmerne har taget tilbuddet under overvejelse vides ikke i 
øjeblikket.

a. 3. Børsens e-learning efterspørges af flere medlemmer og 
tjenestesteder.

a. 4. Under dette nye punkt blev behovet for en forsat udsendelse af 
medlemskalender drøftet. Der var enighed om at udsende kalenderen 
også for 2008. Behovet for fortsat udsendelse undersøges i forbindelse 
med den kommende medlemsundersøgelse.

b. Ny procedure for opdatering af medlemsoplysningerne vedtaget. 
Proceduren sikrer, at medlemsoplysningerne stedse er opdateret, så godt 
de kan være. Proceduren er skrevet ind i vejledningen om 
medlemsoplysninger, der er udsendt til kredsformændene.

c. Der afholdes en workshop, med det formål at definere hvad 
medlemmerne har behov for på hjemmesiden. 
Kredsbestyrelsesmedlemmer inviteres og muligheden for at deltage 
omtales i et NB.

d. Der er pt. kun godt 20 deltagere til turen, men den bliver afholdt med 
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Dagsorden: Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

(Punkt 11 i 
arbejdsplan 2007)

d. EU tur (Jesper)
e. Senior Club (Niels), 

(Punkt 6 i arbejdsplan 
2007)

f. Markedsførings- og 
kommunikationsstrate
gi (Jesper/Preben/
Jørgen), (Punkt 1 i 
arbejdsplan 2007)

1. Gennemførelse 
af 
medlemsunders
øgese/analyse-
system

2. Planlægning af 
seminar

3. Udmøntning

det antal der er tilmeldt. Mindefonden søges om tilskud og programmet 
er på plads.

e. Hans Birk og Niels Andersen afholder et møde med seniorerne og der 
skrives et kommisorium for seniorarbejdet. Kommisoriummet udsendes 
og drøftes på næste HB-møde.

f. Udvalgtet har lavet et oplæg til spørgsmål etc. til den kommende 
medlemsundersøgelse. Der findes på internettet redskaber til at foretage 
en undersøgelse via nettet.

Medlemsundersøgelse gennemføres i september og der holdes en 
workshop i oktober. Udvalget planlægger workshoppen og opstiller en 
tidsplan.

5 Økonomi og strategi, jf. 
tidligere udsendt mail fra 
Anne Lucas.

Redaktøren har anmodet om, at bladet fast udkommer med flere sider 
end de 32 sider det udkommer i dag, da der er stof nok til flere sider. 
Leo slog fast at det er hvad man kunne kalde et positivt problem, at der 
er så meget stof at flere sider kan fyldes. Det blev dog vedtaget at lade 
32 sider være overgrænsen for bladet som hidtil, men med mulighed for 
redaktøren at indhente en godkendelse hos Landsformand/kasserer til at 
overskride antallet.

6 Arbejdsplan 2007/08 (se 
nedenstående)
a. Drøftelse af de nye 

emner
b. Arbejdsplaner og 

tovholdere

a. Der er et særligt behov for en særdeles slagkraftig strategi og noget 
nytænkning omkring foreningens kurser. Uddannelsesudvalget opstiller 
en strategi for fremtiden.

7 Næste møder Onsdag den 25. september 2007 på Grand Park i Korsør kl. 16.00 – uden 
overnatning

8 Eventuelt Intet forelå – mødet hævet 19.00


