Hovedbestyrelsen
Side: 1af 4

Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, fredag den 17. november 2006
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz,
Jørgen Simonsen og Jørn Dysted
Dagsorden i flg. indkaldelse af 11-11-2006
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 13. oktober 2006
Medlems- og økonomiorientering
a. Status på økonomien 2006
b. Medlemssituationen
Diverse orienteringer (i det omfang punkterne ikke behandles nedenfor)
a. Nyt fra landsformanden
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm
d. Nyt fra SDKurser
Igangværende aktiviteter:
a. Medlemstilbud
1. SRFs Aktieskole
b. EU-turen (Jesper)
c. NB nyhedsbrev (Jesper, Jørgen, Jørn)
1. samling af alle mailadresser
2. sammenhængen til hjemmeside fx skatteudvalget, skatterevisoren mm
d. Magnus samarbejdet om Skattelovsamling (Leo, Jørgen)
e. God skik (Kim)
f. Projekt Fremtidens SKAT (Jesper)
g. Redaktørposten pr. 1. januar 2007 (Leif, Leo)
h. Fokus på kontingent 2007 (Leo)
i. Fokus på Junior og senior udvalg (Leif)
j. Opdatering af hjemmeside (Jørn)
k. Landsmøde 2007 (Leo)
Tilmeldingsprocedure til SRF Dagskurser og SRF Internat
Drøftelse af et motto for SRF
Strategiplan 2007, samt opsamling af plan 2005/06
o Drøftelse af (nye) visioner
o Fastlæggelse af initiativer
o Handleplaner og tovholdere
Næste møder og fastlæggelse af faste mødedage
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1. Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet den
13. oktober 2006

Referatet godkendt

2. Medlems- og
økonomiorientering
a. Status på økonomien 2006
b. b. Medlemssituationen

a. Økonomien er stadig noget afmattet pga. det manglende
deltagerantal til dagskurserne.
b. Foreningen har i alt 2.114 medlemmer der fordeles således på de
enkelte kredse:
Kreds
Antal
1
287
2
393
3
440
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
4
5
I alt

3. Diverse orienteringer (i det
omfang punkterne ikke
behandles nedenfor)
a. Nyt fra landsformanden
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm
d. Nyt fra SDKurser

319
675
2114

a. Der foreligger forslag om, at medlemskalenderen ikke udgives.
Forslaget kan imidlertid ikke blive til noget i år, da kalenderen
allerede er bestil. Forslaget tages op igen til næste år.
MAGNUS-prisen tilfaldt i år advokat Hans Severin Hansen.
Der er modtaget takkekort fra Aage Michelsen. Foreningen har givet
gave i anledning af hans 40 års jubilæum.
Studerende ved Århus Handelshøjskole har søgt foreningen/Mogens
Elgaards Mindefond om et tilskud til en studierejse til New York. Der
ydes ikke tilskud, da studiet ikke er tilstrækkeligt relevant i henseende
til skat.
Landsformanden har deltaget i FRR’s kongres, hvor der var en god
faglig debat.
Skatteministeriet har takket for det materiale foreningen fornyet har
indsendt vedr. VSO, ministeriet meddeler, at det ikke har aktuelle
planer om en ændring.
Der forelå indbydelse til Jørgen Frausings 50 års fødselsdag samt
”indsættelse” i hans nye stilling. Niels Andersen repræsenterer
foreningen den 21. november.
b. Intet nyt fra kredsene, der ikke er behandlet under andre punker.
c. Programmet for 1. halvårs uddannelsestilbud i 2007 er udarbejdet og
bliver offentliggjort i næste nummer af bladet. Der er mange
spændende og nyttige kurser.
Uddannelsesudvalget har igen holdt møde med Jytte Bovbjerg fra HR,
hvor man har aftalt et lidt nærmere samarbejde. HR’s
evalueringssystem blev præsenteret under mødet og foreningen
overvejer, at indføre et system, hvorefter medlemmerne via mail
opfordres til at evaluere møderne, når de er kommet hjem fra et
møde.
Foreningen har holdt et møde med COK (Center for Offentlig
Kompetence). Centeret har bla. fokus på Borger Service Centrene og
uddannelsen af deres medarbejdere. Preben Bucholtz repræsenterer
foreningen ved fremtidige møder.
Den Kommunale Højskole i Grenå har været igennem en
omstrukturering og meddeler, at den kan modtage elever f. eks. til
internatkurser. Foreningen overvejer tilbuddet.
Foreningen overvejer tillige et samarbejde med FSR om et kursus i
værdiansættelse af immaterielle aktiver.
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Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
Der har været overvejende gode evalueringer af kurset Aktuel
selskabsskat og TP, hvorimod Internatkurset vedr. lønpakker var noget
generet af den stærke storm, der bla. lukkede Storebæltsbroen.
Internatkurset ”Knæk et Landbrugsregnskab” har fået gode
evalueringer og underviserne er i nogle evalueringer betegnet som
fremragende. Kurset udbydes muligvis som rekvireret kursus lokalt.
d. SDKurset om moms- og skattefradrag har desværre måttet aflyses i
Aalborg, pga. dårlig tilslutning. I Vejen og Roskilde er der pæn
tilslutning.
SDKursers bestyrelse holder snart bestyrelsesmøde for at diskutere
planerne for næste halvår.

4. Igangværende aktiviteter:
a. Medlemstilbud
1. SRFs Aktieskole
b. EU-turen (Jesper)
c. NB nyhedsbrev (Jesper,
Jørgen, Jørn)
1. samling af alle
mailadresser
2. sammenhængen til
hjemmeside fx
skatteudvalget,
skatterevisoren mm
d. Magnus samarbejdet om
Skattelovsamling (Leo,
Jørgen)
e. God skik (Kim)
f. Projekt Fremtidens SKAT
(Jesper)
g. Redaktørposten pr. 1.
januar 2007 (Leif, Leo)
h. Fokus på kontingent 2007
(Leo)
i. Fokus på Junior og senior
udvalg (Leif)
j. Opdatering af hjemmeside
(Jørn)
k. Landsmøde 2007 (Leo)

a. Foreningens mange medlemstilbud samles af Jørn på en særlig side
af hensyn til overskueligheden. Børsens Lær Selv-programmer tilbydes
til medlemmerne snarest.
1. Preben arbejder videre med et tilbud til medlemmerne om at
deltage i DAF’s aktieskole. Ordningen skal være udgiftsneutral.
b. Jesper mødes med Hans og aftaler videre. Det har vist sig meget
vanskeligt at komme i kontakt med kommissionen.
c. Nyhedsbrevet fra foreningen er blevet godt modtaget.
1. adresserne er nu samlet og skal finpudses af kassereren
2. Der arbejdes videre med en større integration mellem hjemmeside,
skatteudvalg og Skatterevisoren. Artikelregister for 2004 kommer
snarest.
d. Kontrakten om samarbejdet er underskrevet og de første
bestillinger er løbet ind. Kredsformændene sender mails til
kontaktpersonerne og beder dem sætte indkøbet af lovsamlingen på
dagsordenen.
Der mangler i øvrigt stadig brugere til det kritiske brugerpanel. Leo
opfordrede til at finde mindst 1 repræsentant fra hver kreds.
e. Intet nyt, siden på nettet er opdateret.
f. Intet nyt fra udvalget.
g. Der er ikke indkommet ansøgere til stillingen som redaktør.
h. Det lokale råderum afgør om kontingentet betales. Der kan foreligge
lokale kutymer, men HB gør ikke videre.
i. Leif uddelte forslag til velkomstbrev. Leif udpeget til bindeled til
seniorerne og er seniorkonsulent. Seniorerne inviteres gratis med til de
planlagte aktieskoler.
Jørgen udarbejder nyt brev til juniorerne efter samme model som det
til seniorerne. Juniorerne inviteres også gratis med til aktieskolerne.
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Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
j. Artikelregisteret er også et medlemstilbud, ligesom afhandlingerne
fra MTA. Jesper sørger for at der fremskaffes en liste over udarbejde
MTA-afhandlinger og forfatterne spørges om de er interesserede i at
lægge opgaverne på nettet.
k. Der arbejdes med at finde et landsmøde tema og planlægningen af
næste års landsmøde er godt i gang.

5. Tilmeldingsprocedure til SRF
Dagskurser og SRF Internat

HB beser DTS tilmeldingssystem. I mellemtiden laves der et system så
deltagerlisten sendes direkte og ikke som en vedhæftet fil. Dette har
senere vist sig umuligt, idet et sådant system skal dannes via makroer,
der ikke tillades i SKAT’s firewall.

6. Drøftelse af et motto for SRF

Der arbejdes med forslag til et slagkraftigt motto, der kan forelægges
på næste HB-møde.

7. Strategiplan 2007, samt
opsamling af plan 2005/06
a. Drøftelse af (nye) visioner
b. Fastlæggelse af initiativer
c. Handleplaner og
tovholdere

Udsat, idet Leo Holms Formandshjørne om Opportunitetsprincippet og
reaktionerne derpå blev drøftet.

8. Næste møder

Fredag den 2. februar 2007 i København – nærmere om tid og sted.
Fredag den 16. marts/23. marts 2007 – nærmere om tid og sted.

9. Eventuelt

Intet forelå – mødet hævet kl. 19.15

