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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, fredag den 16. november og lørdag den 17. november 2007
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz, Jørgen Simonsen og
Jørn Dysted
Afbud fra: Ingen
Dagsorden i flg. indkaldelse af 7. november 2007
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 25. september 2007
Diverse orienteringer (idet omfang punkterne ikke behandles nedenfor)
a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering, budget 2008 mm
c. Øvrig gensidig orientering
Igangværende aktiviteter:
1. Medlemstilbud (Leo)
a. Sundhedsforsikring
b. LV i samarbejde med FSR
2. Status på opdatering af hjemmeside (Jørn)
3. Status rekrutteringstiltag nye medlemmer (Jørn)
4. Mogens Elgaards Mindepris (Niels)
5. Strategi for SRFs kursusvirksomhed (Kim)
6. Status seniorudvalget (Niels)
7. Status Thomson samarbejdet (Leo)
60 minutters brainstorming Landsmøde 2008
(Alle) Strategi drøftelse – fokus på markedsføring, kommunikation og identitet
a. Gennemgang/præsentation af resultaterne af medlemsundersøgelsen
b. Analyse af resultaterne
c. Operationalisering af resultatet – internt/eksternt - udarbejdelse af handleplan
d. Drøftelse/analyse af organisering i SRF, herunder udvalgsstruktur – selvevaluering – optimering –
generationsskifte - ”professionalisering” mm
e. Økonomi og alternative indtjeningsformer
f. Drøftelse af øvrige fremtidsperspektiver, herunder Motto
Næste møder
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

0

Velkomst

Leo Holm bød velkommen til et længere HB-møde end
sædvanligt
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Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet den
25. september 2007

Dagsorden og referat blev godkendt
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Diverse orienteringer (idet
omfang punkterne ikke
behandles nedenfor)
a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus,
regnskabsrapportering,
budget 2008 mm
c. Øvrig gensidig orientering

a. Leo Holm oplyste at Told- og Skattedirektør i år fik MagnusPrisen. Leo Holm deltog på FRR’s faglige dag. Det var en god dag
med godt fagligt udbytte og Leo Holm udvekslede nyttige
synspunkter med FRR’s nyvalgte formand Per Krogh.
Leo Holm oplyste, at den faglige uddannelse er under et stort
pres for tiden, dvs. at de faglige kurser er trængt.
Det var takkekort fra Jesper Kiholm, i anledning af foreningens
gave til hans 40-års dag.
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

b. Foreningens økonomi er vigende og det kan næppe undgås, at
året ender i et underskud. Dette skyldes manglede efterspørgsel
på foreningens kurser.
Det blev besluttet at lade prisen på foreningens kurser stige med
kr. 100 fra næste år.
Det er stadig foreningens mål at udbyde de bedste og billigste
kurser i høj kvalitet, stor faglighed og mulighed for at pleje og
udbygge netværk på tværs af organisationen.
Pr. 13-11-2007 tæller foreningen 2021 medlemmer.
c. Der er modtaget en ansøgning om støtte til en studierejse for
studerende på Cand. Merc studiet i Aarhus. En lignende
ansøgning blev afslået sidste år og denne afslås også.
Redaktionen for Skatterevisoren har holdt møde og konstaterer
at bladet udvikler sig meget tilfredsstillende.
Uddannelsesudvalget arbejder på højtryk med næste halvårs
uddannelseskatalog, der byder på spændende dagskurser og
internatkurser.
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Igangværende aktiviteter:
1. Medlemstilbud(Leo)
a. Sundhedsforsikring
b. LV i samarbejde med
FSR
2. Status på opdatering af
hjemmeside (Jørn)
3. Status rekrutteringstiltag
nye medlemmer (Jørn)
4. Mogens Elgaards Mindepris
(Niels)
5. Strategi for SRFs
kursusvirksomhed (Kim)
6. Status seniorudvalget
(Niels)
7. Status Thomson
samarbejdet (Leo)

1 a. Sundhedsforsikringen har haft en rolig start. Cirka 20 har
indtil nu benyttet tilbuddet, men der har været en del positive
forespørgsler om produktet.
1 b. Projektet med udgivelse af en fælles ligningsvejledning med
FSR tager form og resulterer i en faktisk udgivelse.
2. Jørn oplyste, at der planlægges en workshop, med indbudte
deltagere, for at opstille mål og midler vedr. hjemmesiden.
Endvidere planlægges en pop-up undersøgelse på hjemmesiden.
3. Jørn oplyste, at der endnu mangler tilbagemelding fra nogle
af de adspurgte repræsentanter på den enkelte skattecentre.
4. Bedømmelseskommiteen for den stiftede pris er nedsat og
egnede emner til modtagelse af prisen identificeres.
5. Strategien er under udarbejdelse.
6. Kontaktpersonen til seniorudvalget (Hans Birk) efterlyser
økonomiske rammer for udvalget arbejde. Niels holder et møde
med ham og projekter bedømmes projekt for projekt.
7. Leo Holm har haft drøftelser med Thomson med henblik på en
aftale om at bladet Skatterevisoren i konkrete tilfælde kunne
citeres i artikeloversigten hos Thomson.
Boganmeldelser kan bringes i Skatterevisoren, hvis der er plads
dertil og mulighederne for en Tips&Tricks klumme i
Skatterevisoren om anvendelse af Thomsons produkter
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Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
overvejes.
Leo Holm kunne slutteligt oplyse, at han er blevet tilbudt – og
takket ja tak til at indtræde redaktionskommiteen for Thomsons
nye skattetidsskrift UfS.

4

60 minutters brainstorming
Landsmøde 2008

Følgende står fast vedr. landsmødet
Vi skal have et landsmøde i 2008. Det følger af de gældende
vedtægter.
Der var enighed om, at også 2008 landsmødet bliver over 2 dage
og inkl. en kollegaaften.
Den nærmere udmøntning af program og finansiering mm. blev
overladt til Landsmødeudvalget, efter gode inspirationsbidrag fra
den afholdte brainstorm.
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(Alle) Strategi drøftelse – fokus
på markedsføring,
kommunikation og identitet
a. Gennemgang/præsentation
af resultaterne af
medlemsundersøgelsen
b. Analyse af resultaterne
c. Operationalisering af
resultatet – internt/eksternt
- udarbejdelse af
handleplan
d. Drøftelse/analyse af
organisering i SRF, herunder
udvalgsstruktur –
selvevaluering – optimering
– generationsskifte ”professionalisering” mm
e. Økonomi og alternative
indtjeningsformer
f. Drøftelse af øvrige
fremtidsperspektiver,
herunder Motto

Der blev foretaget en grundig gennemgang af undersøgelsens
resultater.
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Næste møder

Fredag den 8. februar 2008 kl. 12.00 i København.
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Eventuelt

Intet forelå – mødet slut den 17-11-2007 kl. 11.55

Der udkommer en medlemsorientering med undersøgelsens
resultater og hovedbestyrelsens konklusioner.

