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Endeligt 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, tirsdag den 17. november 2009 
 
Deltagere: Niels Andersen, Preben Buchholtz , Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Jørgen Simonsen, og Jørn Dysted 
(efter punkt 2 kl. 19.50) 
 
Afbud fra: Leif Beltoft 
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 12. november 2009: 
 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 27. august 2009 
2. Diverse orienteringer - KORT 

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

3. SRFs lukning/fremtid anno november 2009 
a. Drøftelse af status, Jf. mail af 6. november 2009 
b. Plan A – Plan B 
c. Beslutning 

4. Skatterevisoren 2010 
5. Brainstorming kursuskatalog foråret 2010. 
6. Næste møde. 
7. Eventuelt 

 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 27. august 2009 

Referatet godkendt 

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

regnskabsrapportering 
mm 

c. Medlemssituationen  
d. Øvrig gensidig 

orientering  
 

a. Leo orienterede om en konference om retssikkerhed der var blevet 
afholdt på Christiansborg. En ok konference, som dog ikke helt 
adresserede alle væsentlige forhold vedrørende vor tids 
skatteadministration. 
 
Flere medlemmer har rykket for status mht SRFs fremtidige virke. 

 
Projektet om en Lydbog er indtil videre berorstillet. 

 
Der arbejdes på højtryk med at få konferencen i SkatteAkademiet på 
plads. Konferencen skal afholdes den 4.2.2010 i Festsalen og emnet 
bliver ”Selskabsskatten i krise”. 

 
Samarbejdet med FSR om Ligningsvejledningen fortsætter i 2010. 

 
Leo skal til Skattekurset i Aalborg i næste uge. 
 
b. Niels forelagde et perioderegnskab til d.d. Regnskabet vil balancere 
omkring et 0-resultat. 
 
c. Der kommer fortsat nye medlemmer til. 

3 SRFs lukning/fremtid anno 
november 2009 
a. Drøftelse af status, Jf. 

a. Der udsendes medlemsinfo primo december med oplysning om: 
 
• Status for foreningens virke, 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

mail af 6. november 
2009 

b. Plan A – Plan B 
c. Beslutning 

• at der udkommer et kursuskatalog for 1. halvår 2010 
• at Skatterevisoren i 2010 i et eller andet omfang 

4 Skatterevisoren 2010 Det blev besluttet at Skatterevisoren fortsat udkommer i 2010, hvis der 
kan opnås enighed med redaktionen om vilkårene. 
 
Leo orienterer i første omgang redaktøren. 
 
Niels skaffer oplysninger om hvad det koster at gå over på en web-
løsning og hvad det koster kun at udkomme i 4 eller 5 eksemplarer. 

5 Brainstorming 
kursuskatalog foråret 2010. 

Der blev nævnt følgende kursusemner: 
 
• Aktie- og udbyttebeskatning 
• Skatte- og forvaltningsproces 
• Personalegodebeskatning 
• På jagt i investeringsjunglen 
• Kursgevinstbeskatning 
• Afgiftskurser 
• Inddrivelse 

6 Næste møde Holdes sammen med årsmødet i redaktionen den 28., 29. og 30. januar 
2010. 
 
Herefter møde den 19-03-2010 

7 Eventuelt Intet forelå – mødet hævet 22.31 
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