
Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. marts 2006

Samtlige HB-medlemmer tilstede.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 2. – 3. februar 2006.

2. Dispensationsansøgninger

3. Medlems- og økonomiorientering
a. status på økonomien 2006
b. medlemssituationen

4. Diverse nyt og orienteringer
a. nyt fra landsformanden
b. møde vedr. revision af mindstekravsbekendgørelsen
c. møde vedrørende arbejdsgruppe for best practice
d. DTS/SD kurser samarbejdet
e. nyt fra Kredsene
f. nyt fra udvalg

 uddannelsesudvalget
 bladudvalget
 skatteudvalget
 FRR udvalget
 IT-udvalget
 Web redaktøren og hjemmesiden
 juniorudvalget

5. Igangværende aktiviteter
a. processen og tilmeldingen til møderne/kurserne
b. uddeling af ”Skatterevisoren” og udpegning af kontaktpersoner
c. ny medlemsregistrering
d. SRF nyhedsservice

 database
 hvem lægger nyheder på
 sammenhæng med skatteudvalget

e. opdatering af hjemmesiden
 artikeldatabase
 navne og adresser m.m.
 sammenhængen til ”Skatterevisoren”

f. nyt samarbejde om skattelovsamlingen
g. diverse

6. Udlodninger fra Mogens Elgaards Mindefond

7. Deltagelse i IFA kongres i Amsterdam i september 2006

8. Landsmødet 2006
a. gennemgang af programmet
b. drøftelse af forslag til vedtægtsændringer
c. gæster og udstillere
d. årets skatterevisor
e. diverse

9. Næste møde

10. Eventuelt



Referat til hjemmesiden
Godkendelse af dagsorden og 
referat af HB-mødet den 2. – 3. 
februar 2006

Dagsordenen og referatet af HB-mødet den 2. – 3. februar 2006 blev 
godkendt.

Dispensationssansøgninger Der forelå ingen ansøgninger om optagelse i SRF efter 
dispensationsbestemmelserne.

Medlems- og økonomiorientering Medlemssituationen
Der er sket et mindre fald i medlemsantallet, som den 16/3 2006 er på 
2.129.

Økonomien er fortsat sund.
Nyt fra landsformanden Mindstekravbekendtgørelsen

SRF har deltaget i møder om revision af mindstekravsbekendtgørelsen. 
SRF er særskilt blevet indbudt til arbejdet, idet revisionen af 
bekendtgørelsen kobles med digitaliseringsprojektet og fastlæggelsen af 
supplerende udsøgningsfelter på selvangivelsen. SRF har holdt møde 
med praktikere i SC Odense og har fremsendt notat til HC.

God Revisionsskik
SRF`s standard for God Revisionsskik er sendt til SKAT og indgår i 
arbejdet med ”Best  pratice”, hvor SRF er repræsenteret i udvalget.

Samarbejdet med DTS
Der er holdt et stiftende møde i den fælles uddannelsesvirksomhed, hvor 
der er nedsat en bestyrelse samt et Udviklingsråd.
SRF er i bestyrelsen repræsenteret ved Leo Holm, Niels Andersen og 
Jesper Kiholm, medens SRF`s  repræsentanter i Udviklingsrådet er Kim 
Tolstrup, Niels Andersen og Jørn Dysted.

Der er drøftet:
 logo
 vedtægter/I/S kontrakt
 kursusstruktur
 økonomi

hvilke områder der arbejdes videre med i forbindelse med den endelige 
etablering af uddannelsesvirksomheden.

Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget er i gang med planlægningen af efterårets 
program.
Videre ser uddannelsesudvalget på den fremtidige struktur i 
uddannelsesudbuddet.
FRR-udvalget
Der er holdt møde i FRR-udvalget, hvor bla. Skatteministerens svar på 
det fælles forslag til en mere enkel virksomhedsskatteordning blev 
drøftet.
Skatteministeren har meddelt, at det fælles forslag ikke vil blive 
fremlagt, da det ikke skønnes at ville bevirke administrative besparelser.
Hovedbestyrelsen skal beklage skatteministerens beslutning, men har 
taget den til efterretning og agter ikke umiddelbart at ofre flere 
ressourcer på at arbejde videre med forslaget.
Skatteudvalget
Skatteudvalget afgiver høringssvar til mange lovforslag og det blev 
besluttet, at der skal være en kobling mellem SRF Nyhedsservice og 
høringssvarene, der i dag alene bringes via hjemmesiden.
Der vil således blive lagt et kort resume af høringssvarene på SRF 
Nyhedservice med et link til svaret. Jesper Kiholm er tovholder.

Kredsene Kreds 1



Intet at referere.

Kreds 2

Intet at referere.

Kreds 3

Intet at referere.

Kreds 4

Der er holdt kredsgeneralforsamling, hvor Kim Tolstrup blev genvalgt 
som kredsformand og Jan Rasmussen som kredsbestyrelsesmedlem.

Kreds 5

Der er holdt kredsgeneralforsamling, hvor Maia Mortensen blev valgt 
som kredsnæstformand.

Kreds 6

Der er holdt kredsgeneralforsamling, hvor Preben Buchholtz Hansen 
blev valgt som ny kredsformand, Linda Asser Jensen blev valgt som ny 
kredsnæstformand og Morten D. Jensen blev valgt som nyt 
kredsbestyrelsesmedlem.

Administrative områder i SRF Bestyrelsen drøftede den nye tilmeldingsprocedure i forbindelse med kreds-
og landsdelsmøder.
Bl.a. har der været tilkendegivelser fra medlemmerne om 
uhensigtsmæssigheder i forbindelse med at tilmelde medlemmer til 
møderne.
SRF gennemgår procedurerne og retter uhensigtsmæssighederne.

SRF har ændret proceduren for udsendelse af Skatterevisoren således, at 
der ved hvert tjenestested er en kontaktperson, som forestår uddeling af 
bladet og sørger for at oplyse om ændringer i medlemmernes 
tjenestesteder.
Kontaktpersonerne bliver nævnt på hjemmesiden således, at 
medlemmerne kan se, hvem de kan kontakte, hvis bladet ikke modtages.
SRF retter en stor tak til de medlemmer, som har påtaget  sig opgaven i 
forbindelse med uddeling af bladet.

Omkring SRF Nyhedsservice har hovedbestyrelsen besluttet, at samtlige 
medlemmer oprettes i Nyhedsservice således, at medlemmerne modtager 
en mail daglig med SRF`s nyheder.
Det enkelte medlem kan herefter selv afmelde sig Nyhedsservice, hvis 
dette ønskes.

Mogens Elgaards Mindefond Mogens Elgaards Mindefond
Det fremgår af fundatsen for Mogens Elgaards Mindefond, at fonden 
kan yde tilskud til bl.a udgivelse af bøger, artikler og andet som fremmer 
skatterevisionens omdømme og kvalitet.
Hovedbestyrelsen har udfra nævnte besluttet, at indkøbe 200 
eksemplarer af en af Bent Ramskov udgivet bog om sambeskatning, 
hvilken bog vil blive udbudt til foreningens medlemmer til en favorabel 
medlemspris.

IFA-kongres 2006 Der undersøges muligheden for at SRF deltager i IFA-kongressen 



Landsmødet 2006 Programmet blev gennemgået.
LMU arbejder videre med planlægningen

Jesper, Jørgen og Leif ser på vedtægtsændringer som følge af bla. 
Uddannelsesvirksomhed, kredssturktur og kontingentstørrelse.
Der udarbejdes en handleplan.

Næste HB møde Næste HB-møde holdes i forbindelse med landsmødet 2006.


