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Endeligt 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i SRF Skattefaglig Forening, onsdag den 18. maj 2011 

 

Deltagere: Anne Lucas, Leif Beltoft, Kim Thomsen, Jørgen Simonsen, Leo Holm, Kim Tolstrup (fra 11.10), Niels 

Andersen, Preben Buchholtz. Jesper Kiholm og Jørn Dysted  

 

Afbud fra:  

 

Dagsorden i flg. indkaldelse af 6. maj 2011: 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Diverse orienteringer 

a.  Nyt fra landsformanden 

b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm 

c. Medlemssituationen 

3. Igangværende aktiviteter  

a. Status på ”Rengøring”, designmanual  

b. Etablering ”Juniorudvalg” 

c. SRF på Facebook 

d. Workshop 2011 – ”Fokus på hverdagen” 

4. Udfordringer – vision – brainstormning - Uddannelsesvirksomheden 

5. Fortsat drøftelse af udvalgsstruktur anno 2012 

a. Skatteudvalg 

b. Uddannelsesudvalget 

c. FRR-udvalget 

d. Landsmødeudvalg 

e. ”Juniorudvalg” 

f. Redaktionen 

g. Øvrige 

6. Generalforsamling 2011 

a. Er vi klar ? 

b. Efterfølgende konstituering 

7. Næste møde. 

8. Eventuelt 

 

 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af 
dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

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

regnskabsrapportering 
mm 

c. Medlemssituationen 

a. Leo oplyste, at konceptet med afholdelse af landsmøde med overnatning 
fm. ikke mere er attraktivt at deltage i. Det skyldes mange ting, men bla. 
det forhold, at også SKAT i nogle tilfælde holder møder med overnatning, de 
såkaldte 12-12 møder. 
 
Leo finder at det er ærgerligt at tanken om et landsmøde måske må opgives 
 
Bestyrelsen vil i fremtiden arbejde med nye ideer til afholdelse af 
arrangementer for SRFs medlemmer, med et fagligt indhold. I den 
forbindelse ser erfaringerne med Faglig Dag i 2010 meget lovende ud. 
 
Leo kunne oplyse, at Randi Hjorts afhandling med titlen ”Legaliteten ved 
værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave” nu er udkommet. Der er 
allerede solgt nogle stykker og Leo har fået kontakt til en ny kundegruppe og 
det ser lovende ud, også i relation til markedsføring generelt. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

 
Leo oplyste at kurset: ”SRF SkatAjour for ledere og nøglepersoner”, der ikke 
er udbudt til alle medlemmer, men kun til ledere og nøglepersoner i SKAT, 
har tiltrukket et fint antal deltagere på Sjælland. I Jylland har der ikke 
været nogen synderlig interesse, og det har fået Leo til at skrive til 
områdedirektørerne i Midt- og Nordjylland, og tilbudt dem at holde et møde, 
hvor han vil præsentere kurset, og snakke om relationerne til SRF. 
 
b. Niels uddelte økonomioversigt, der ikke udviser underskud. Han oplyste 
dog, at der var flere uafklarede poster, bla. vedr. aflysningen af landsmødet 
og det kursus der måtte aflyses i Brædstrup om selskabers 
skattepligtsforhold. 
 
Hertil kommer udgifter til afholdelse af et erstatningskursus, for det kursus 
der måtte aflyses. Erstatningskurset holdes senere på året med Kim Wind 
som foredragsholder. Det er lykkedes at komme ud af kurset med et 
minimum af udgifter og erstatningskurset tilbydes både de oprindelige 
deltagere og andre der er interesseret. 
 
c. Antallet af medlemmer bevæger sig stille og roligt mod 1.000, med en god 
stigning i det private segment. 

3 Igangværende aktiviteter  
a. Status på ”Rengøring”, 

designmanual  
b. Etablering 

”Juniorudvalg” 
c. SRF på Facebook 
d. Workshop 2011 – 

”Fokus på hverdagen” 

a. Arbejdet med den såkaldte rengøring og designmanualen færdiggøres 
inden sommerferien (i år) 
 
b. Jørgen Simonsen holder i næste uge møde med repræsentanter for de 
studerende. Det forventes at der inden sommerferien er skabt gode 
kontakter til studerende der er interesserede i foreningens virke, således at 
de planer foreningen har om tilbud til ”juniorer” kan føres ud i livet. Der er 
enighed om, at tilbuddene har nogle omkostninger og at der i visse tilfælde 
vil blive tale om egentlig aflønning af medhjælp. 
 
Kim nævnte muligheden for at kontakt til juniorerne kunne være et fysisk 
besøg på de enkelte kursussteder. Dette ligesom tidligere, hvor 
Forvaltningshøjskolens kursussteder blev besøgt af SRF repræsentanter. 
 
c. Leo oplyste, at han og Jørn havde været til møde i Jacob Bøtters firma. 
Her fik de præsenteret de mange muligheder der er for at markedsføre sig 
via sociale netværk. Interessen samler sig om en side på facebook. 
 
Fra denne side kunne interesserede betjenes, ligesom man ad denne kanal 
kunne fortælle om foreningens nye tilbud. Mulighederne er mange men en af 
de store fordele er, at det er meget nemt at komme i kontakt med 
kundeemner, gennem ”synes om” funktionen. 
 
Leo havde taget kontakt til en person der kunne tænkes at stille sig til 
rådighed som redaktør af facebook – en slags facebookmaster – med der var 
enighed om, at der generelt er brug for en markedsføringsfacilitator, med 
specielt henblik på facebook. Leo arbejder videre med emnet. 
 
d. Ideen med en workshop er, at denne kan afdække hvilke behov der er i 
medlemsskaren for kurser og tilbud som kan komme fra SRF. 
 
Skønt de fleste tjenestegrene er repræsenteret i bestyrelsen, savnes der tit 
oplysning om, hvad der faktisk sker i hverdagen blandt medlemmerne. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

 
Det er meningen at nøgleprofiler fra alle grene af foreningen skal deltage i 
workshoppen og gerne så bredt at der også deltager medarbejdere som SRF 
ikke er i kontakt med som medlemmer. 

4 Udfordringer – vision – 
brainstormning – 
Uddannelsesvirksomheden 

De udfordringer som foreningen står overfor i fremtiden er gennem de senere 
år identificeret og adresseret, bla. i formandens beretninger til 
generalforsamlingerne. 
 
SRFs største kunde er fortsat SKAT og her betyder den specialisering der er 
sket af arbejdet, at det er meget svært at afsætte tilfredsstillende kurser til 
de specialister, der arbejder i projekterne.  
 
Dette betyder at det er vanskeligt at tilrettelægge kurser, der kan tiltrække 
deltagere, der møder med berettigede forventninger til et meget 
koncentreret og specialiseret kursus. 
 
Det er navnlig svært at udarbejde indbydelserne til kurserne, idet disse skal 
være meget præcise for ikke at blive overfortolket og derved give deltagerne 
et forkert indtryk af kursets indhold. Dette er desværre sket nogle gange i 
foråret. 
 
Der er allerede arrangeret nogle kurser til efterårets program. Det bliver 
foruden den erstatning for det aflyste kursus om selskabers skattepligt noget 
om gaver og procedurer og noget om kontrolhjemler. 
 
Udover disse kurser, kan der forventes 2-3 yderligere kurser. 
 
Bestyrelsen vil holde speciel fokus på det private segment, der som nævnt 
udgør en stigende andel af foreningens medlemmer. 

5 Fortsat drøftelse af 
udvalgsstruktur anno 2012 
a. Skatteudvalg 
b. Uddannelsesudvalget 
c. FRR-udvalget 
d. Landsmødeudvalg 
e. ”Juniorudvalg” 
f. Redaktionen 
g. Øvrige 

Leo oplyste, at han har tænkt meget over foreningens udvalgsstruktur. 
 
Tankerne går i retning af, at man i stedet for en egentlig udvalgsstruktur 
måske skulle forsøge at arbejde med en eller anden form for 
sparringsordning, således, at der på de enkelte udvalgsområder udnævnes et 
par ansvarlige personer, der i det daglige kan drøfte forskellige emner med 
hinanden og derved komme frem til hvad foreningen skulle gøre eller mene. 
Man kunne kalde en sådan ordning for en ”buddy” ordning, fordi det er en 
fagbuddy man herved erhverver sig. 
 
En yderligere fordel ved en sådan ordning ville jo naturligvis være, at der 
automatisk ville komme dobbeltdækning på de fleste områder. 

6 Generalforsamling 2011 
a. Er vi klar ? 
b. Efterfølgende 

konstituering 

a. Planerne for dagens generalforsamling blev gennemgået og der er styr på 
det hele. 
 
b. Der er ikke planer om at optage og distribuere en lydfil af formandens 
beretning til generalforsamlingen, men de udarbejdede plancher med 
beretningens stikord lægges ud på nettet. 

7 Næste møde Holdes i begyndelsen af september 2011 

8 Eventuelt Intet specielt forelå, mødet hævet 13.43 

 


