Skattefaglig Forening

Referat af ordinær generalforsamling i SRF Skattefaglig Forening onsdag den 18. maj 2011
kl. 14.00
Dagsorden i flg. vedtægternes § 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a.
b.
c.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskabsaflæggelse
Fastsættelse af kontingent og indskud.
Indkomne forslag.
Valg:
Landsformand, (Leo Holm, modtager genvalg)
Uddannelsesansvarlig (Kim Tolstrup, modtager genvalg)
Områdeformænd for område 1, 3 og 5 (Leif Beltoft modtager ikke genvalg. Jesper Kiholm og Preben
Buchholtz, modtager genvalg)
d. Første bestyrelsessuppleant for 2 år (Linda Asser Jensen modtager genvalg)
e. En revisor for 2 år (Hans Birk modtager genvalg)
f. Første revisorsuppleant for 2 år (Jeannette Stasiak modtager genvalg)
7. Eventuelt

1

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Valg af dirigent

Erik Jørgensen valgtes. Han takkede for valget og konstaterede
at indkaldelsen er dateret den 27. april 2011 og udsendt den 27.
april 2011 kl. ca. 13.30 pr. mail. Generalforsamlingen er således
lovligt varslet, da indkaldelse skal ske med 3 ugers varsel efter
vedtægternes § 7 stk. 2.
Da generalforsamlingen efter § 6 stk. 3 er beslutningsdygtig
uanset det fremmødte antal konstaterede dirigenten at
generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

2

Beretning

Formanden aflagde beretningen, der indeholdt følgende
hovedpunkter:
• Medlemssituationen maj 2011
• Status ”De 10 sten”
• Kursusvirksomheden
• SkatteAkademiet
• SKATTEfagligt
• Skatteudvalget
• SRF Mogens Elgaards Mindefond
• Kursusindbydelser – hjemmesiden – NB Nyhedsbrev
• Fremtiden
For beretningen stemte alle stemmeberettigede.

3

Regnskabsaflæggelse, SRF og
Mogens Elgaards mindefond

Regnskaberne blev uddelt og kassereren gennemgik dem.
Foreningens regnskab udviser et underskud på kr. 43.530
Mindefondens regnskab udviser ligeledes et underskud på kr.
38.477
For regnskaberne stemte alle stemmeberettigede.

4

Fastsættelse af kontingent og
indskud

Bestyrelsen foreslog kontingent, kr. 400,- (for juniorer og
seniorer 50% heraf) og indskud uændret med kr. 100,-

Skattefaglig Forening

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
For forslaget stemte alle stemmeberettigede.

5

Forslag

Formanden oplyste at der ikke er indkommet forslag
Punktet udgik derfor.

6

Valg

a. Landsformand Leo Holm genvalgtes, enstemmigt og uden
modkandidater
b. Uddannelsesansvarlig Kim Tolstrup genvalgtes, enstemmigt og
uden modkandidater.
c. Som områdeformænd for område 1, 3 og 5 valgtes Kim
Thomsen, Jesper Kiholm og Preben Buchholtz enstemmigt og
uden modkandidater.
d. Som første bestyrelsessuppleant valgtes Linda Asser Jensen,
enstemmigt og uden modkandidater.
e. Som revisor for 2 år valgtes Hans Birk, enstemmigt og uden
modkandidater.
f. Som første revisorsuppleant for 2 år valgtes Jeannette Stasiak,
enstemmigt og uden modkandidater

7

Eventuelt

Under punktet eventuelt udnævntes Martin K. Jensen til årets
skatterevisor 2011.
Formanden takkede den afgåede områdeformand Leif Beltoft for
et langt og godt virke i SRF og overrakte ham en gave.
Da ingen herefter ønskede ordet hævede dirigenten
generalforsamlingen kl. 15.35 og takkede for god ro og orden.

København den 18. maj 2011

Jørn Dysted, Sekretær (Sign.)

Erik Jørgensen, Dirigent (Sign.)

