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Endeligt 
 
Referat af Bestyrelsesmøde i SRF Skattefaglig Forening, torsdag den 17. september 2010 
 
Deltagere: Niels Andersen, Anne Lucas, Leif Beltoft, Preben Buchholtz , Jørgen Simonsen, Jesper Kiholm, Leo Holm, Kim 
Tolstrup og Jørn Dysted  
 
Afbud fra:  Ingen 
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 11. september 2010: 
 
1. Godkendelse af dagsorden samt referat af bestyrelsesmødet den 17. juni 2010 
2. Diverse orienteringer  

a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm 
c. Medlemssituationen  
d. Øvrig gensidig orientering 

3. ”Rengøring” – navnskiftet skal gennemføres fuldt ud 
4. ”Hovedrengøring”  - krav/regler/hensyn ved deadlines mm 
5. SRF bidrag til Skatteministerens Task Force vedrørende sort arbejde 
6. Igangværende aktiviteter – baseret på ”De 10 sten” 

a. Evaluering af projekt Delphi 
b. Kursusvirksomheden i udvikling  
c. SKATTEfagligt i udvikling  

1. Udvidelse af redaktionen 
2. Tanker om 2011 

d. Samarbejdsrelationer  
1. SKAT 
2. Thomson 

e. Fokus på markedsføring  
f. Større faglig forankring i bestyrelsen  

1. Moms- og afgifter 
2. Inddrivelse 

7. 2011 mål 
8. Næste møde. 
9. Eventuelt 

 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af 
bestyrelsesmødet den 17. 
juni 2010 

Dagsorden og referat godkendt. På næste møde sættes konstituering 
og udvalgsdækning på dagsordenen. 

2 Diverse orienteringer 
a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, 

regnskabsrapportering 
mm 

c. Medlemssituationen  
d. Øvrig gensidig 

orientering 

a. Leo har som aftalt deltaget i IFA-konferencen. Det har for SRF givet 
gode kontakter og god networking. IFA-konferencen afholdes i øvrigt i 
Danmark i 2013. Tænk over hvorledes SRF kan præge denne event. 
 
Der har været møde i bedømmelsesudvalget for MAGNUS-prisen.  
 
Der indkaldes snart emner til årets pris – tænk på kandidater. 
 
Leo var meget tilfreds med Skatteudvalgets arbejde i forbindelse med 
selvmelderamnestiforslaget. Leo havde dog gerne set at SRFs 
høringsbidrag, forinden det blev afsendt, var blevet drøftet i 
Bestyrelsen. Dette skyldes at forslaget er meget politisk præget.  
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

Ligeledes gælder det for det nuværende forslag om IT-revision og eller 
dataspejling som skal drøftes i bestyrelsen. 
 
Foreningen har modtaget takkekort fra Jens Drejer, departementet og 
Brian Nielsen SKAT for erkendtligheder i forbindelse med jubilæum. 
Herudover har Jesper Kiholm sendt et omfattende takkekort for prisen 
som Årets Skatterevisor. 
 
Margrethe Nørgaard har inviteret Leo Holm til et møde om en generel 
drøftelse af retssikkerhed i SKAT, herunder fx de forventede regler om 
datarevision. SRF tager naturligvis imod invitationen og der aftales et 
møde. 
 
SRFs samarbejde om gratis TAX-mail og MomsMailer opsagt. Der opnås 
dog fremover fortsat en relativ god rabat på 25%. Ansatte i SKAT kan 
gratis tilmelde sig mailen, idet SKAT abonnerer på tjenesten. 
 
Mødet med ministeren forløb ganske udmærket og der er aftalt møde 
mellem foreningen og ministeren 2 gange årligt. Næste møde er 12. 
november og der kan sendes emner til Leo. 
 
b. Økonomioversigt uddelt. Det ser nogenlunde ud – der er i hvert fald 
ikke underskud. 
 
c. Der er kommet nogle få nye medlemmer, men ikke nogen markant 
tilgang, som følge af den gratis uddeling af blade til alle ansatte i 
SKAT. Dette var som forventet, men der følges op på operationen og 
det er først her der forventes en medlemstilgang. 
 
d. Skatteakademiets kursus Skat-Executive har samlet mere end 15 
deltagere i Jylland og afholdes derfor der. TP-kursus har 50 tilmeldte 
og må derfor siges at udgøre en succes. 
 
Der skal holdes en konference i vinteren 2011. Tænk over mulige 
emner. 
 
Anne har opfordret til, at der opstilles regler for bestyrelsens møder i 
henseende til prisen for disse. Leo og Niels slog fast, at der som altid 
administreres ud fra et sparsommeligt udgangspunkt, men at møderne 
jo også har det formål at udøve personalepleje overfor bestyrelsens 
medlemmer og at muligheden for overnatning ind imellem bla. sker for 
at bestyrelsen kan tale sammen mere uformelt under opholdet. 

3 ”Rengøring” – navnskiftet 
skal gennemføres fuldt ud 

Det påhviler naturligvis alle at bruge det nye navn og logo i alt hvad 
der udsendes. 
 
Jørn laver en manual for anvendelse af logo, navn og lign. således at 
foreningens kommunikation får et ensartet udtryk. Manualen 
forelægges på næste møde. 

4 ”Hovedrengøring”  - 
krav/regler/hensyn ved 
deadlines mm. 

Den struktur der ligger i de nye vedtægter skal naturligvis følges og 
efterleves. herudover er det nu meget vigtigt at deadlines mm., som 
fastsættes ved kursusorganisering mv. overholdes, af hensyn til den 
driftssikkerhed der er en del af foreningens varemærke 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

5 SRF bidrag til 
Skatteministerens Task 
Force vedrørende sort 
arbejde 

Ministeren har nedsat en arbejdsgruppe (”task-force”) der skal forsøge 
at finde grænsen mellem vennetjenester og sort arbejde. SRF er ikke 
med i dette task-force, men er blevet opfordret til at komme med 
bidrag. Leo og Jesper forfatter en mail, der udsendes til foreningens 
medlemmer, med en opfordring til at indsende bidrag og synspunkter 
til områdeformændene, der efterfølgende snakker med bidragsyderne, 
hvis der er behov for uddybning eller opklaring. 

6 Igangværende aktiviteter – 
baseret på ”De 10 sten” 
a. Evaluering af projekt 

Delphi 
b. Kursusvirksomheden i 

udvikling  
c. SKATTEfagligt i 

udvikling  
1. Udvidelse af 

redaktionen 
2. Tanker om 2011 

d. Samarbejdsrelationer 
1. SKAT 
2. Thomson 

e. Fokus på markedsføring  
f. Større faglig forankring i 

bestyrelsen 
1. Moms- og afgifter 
2. Inddrivelse 

a. Der har været små problemer med omdelingen, men bladet er 
blevet modtaget godt hos ikke medlemmer. Nogle medlemmer har 
henvendt sig og beklaget sig over, at det efter deres mening var for 
flot at udsende bladet til alle ansatte i SKAT. 
 
Med hensyn til at følge op på udsendelsen af bladene blev det drøftet 
hvorledes dette kunne bruges i markedsføringen af foreningen.  
 
Det blev aftalt at Leo forfatter et brev til de store revisions- og 
advokatvirksomheder, således at dette kan bruges som en introduktion 
til foreningen, bilagt foldere og blade. Overskydende blade fra 
udsendelsen skal sendes til Niels. 
 
Som led i opfølgningen overfor SKATs ansatte forfatter Leo en mail, 
der skal udsendes til SKAT –ansatte i Indsats- og kundeservice. Mailen 
skal indeholde en opfordring til at melde sig ind og der gives et løfte 
om kontingentfrihed for resten af året, hvis indmeldelse sker inden 10. 
oktober 2010.  
 
b. Afgiftskurserne i august havde ikke overvældende mange deltagere, 
men det var et godt kursus, der har fået fine evalueringer. Regnskabet 
med Århus Universitet er endnu ikke afsluttet, så vi ved ikke hvad SRFs 
halvdel af resultatet løber op i. 
 
Kurset om KGL har samlet mange tilmeldinger, også flere end 
sædvanligt.  
 
Efterårets øvrige kurser er på plads og lagt på internettet. Fra næste 
år laves der ikke en samlet oversigt over kurserne, men den enkelte 
indbydelse vil være tilgængelig, så snart kurset er klart. Indbydelserne 
sendes dog stadig ud inden tilmeldingsfristen. 
 
Arrangement under Free2Learn om sagsbehandling – en glemt kunstart 
udbydes til afholdelse lokalt i alle områder i november.  
 
Det enkelte tjenestested står for afholdelsen og forplejningen og der 
vil være en speciel lav pris for medlemmer. Indbydelse sendes foruden 
til medlemmerne også til ledelsessekretariatet. 
 
c. Blad nr. 100 havde nogle skønhedsfejl bla. som følge af 
utilstrækkelig korrekturlæsning (Leif Havde ferie). Nr. 101 er godt på 
vej med gode emner allerede. 
 
Aage Michelsen skriver i blad nr. 6 om gave og arveafgifter efter et 
oplæg som han holdt på IFA-konferencen. 
 
Jørn undersøger hvad der sker med medlemsbladet, når nu al post skal 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

skannes i SKAT. 
 

1. Der er optaget to nye medlemmer af redaktionen 
 
2. Der er årsmøde i redaktionen den 4. og 5. februar 2011 

 
d.  
 

1. SKAT har underskrevet den samarbejdsaftale som SRF sendte 
udkast til tidligere på året. 
 
2. Pia Knudsen fra Thomson holdt et møde med Leo, hvor hun 
fortalte om fremtidsudsigterne for selskabets virksomhed og 
samarbejdet. 
 
Leo har tillige talt med Dansk Skattevidenskabelig Forening. Der er 
intet nyt. 
 

e. Se under punkt a. 
 
f.   
 

1. Der er intet nyt om tilknytning af en specialist på moms- og 
afgiftsområdet. Leo citerede hvad der er protokolleret i sidste 
referat herom 
 
2. Kim har haft kontakt til en pantefoged, der har givet tilsagn om, 
at ville samarbejde omkring inddrivelseskurser. 

7 2011 mål Der skal til næste år sættes mere gang i juniorarbejdet, dvs. kollegaer 
under uddannelse. Der er for tiden mere end 100 potentielle 
medlemmer i dette segment. 

8 Næste møde I København 23. november 2010 kl. 15.00 til 18.00 

9 Eventuelt Intet specielt forelå, mødet hævet 18.18 
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