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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, fredag den 19. marts 2010
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Preben Buchholtz , Jesper Kiholm, Leo Holm, Jørgen Simonsen, og Jørn Dysted
Afbud fra: Kim Tolstrup
Dagsorden i flg. indkaldelse af 10. marts 2010
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 28. januar 2010
Diverse orienteringer
a.
Nyt fra landsformanden
b.
Økonomistatus, regnskabsrapportering mm
c.
Medlemssituationen
d.
Øvrig gensidig orientering
Fortsat udmøntning af de – ”De 10 sten”
a.
Status – struktur (Preben)
b.
Status – ny/alternativ kontingentstruktur (Leo)
c.
Status – kursusvirksomheden i udvikling (Kim)
d.
Status – samarbejdsrelationer (Leo)
e.
Status – Faglig dag/Free2Learn (Leo)
f.
Status – udvikling af Skatterevisoren (Niels)
g.
Status – tilknytning af ”markedsføringskonsulenter” (Niels)
h.
Status - Samarbejdsaftale med SKAT (Leo)
Under hvert punkt sker der drøftelse og beslutning
Drøftelse/fastsættelse honorar 2010
Generalforsamling 2010
Næste møde.
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
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Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet
den 28. januar 2010

Dagsorden og referat godkendt med et par redaktionelle ændringer
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Diverse orienteringer
a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus,
regnskabsrapportering
mm
c. Medlemssituationen
d. Øvrig gensidig
orientering

a. Foreningen har sendt en erkendtlighed i anledning af den nye
ministers udnævnelse.
Leo oplyste, at det var hans opfattelse, at konferencen i
Skatteakademiet den 4. februar 2010 var en succes, med interessante
indlæg, bid og god stemning.
Det TP-seminar i Skatteakademiet, der skulle have været afviklet den 9.
april er udskudt. Flere eksterne udbydere har tilbudt lignende kurser til
en lavere pris end den Skatteakademiet tilbyder. Prisen revurderes.
Skat Executive har trukket 14 tilmeldte og der er stor interesse for at få
et lignende kursus til Jylland.
SRF er blevet tilbudt en post i bedømmelseskommiteen for Magnusprisen.
SRF har i ht. bekendtgørelsen om uddannelsen på Metropol fået
indstillingsadgang til uddannelsesudvalget. Det ventes at der bliver
dannet en helt ny skatterevisoruddannelse. Uddannelsen tager nu 2 år og
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
er søjleopdelt. SKAT synes indstillet på at sende folk af sted på
uddannelsen.
Leo og Kim har lagt sidste hånd på beskrivelse af indholdet af et kursus,
der forsøger at tilgodese både inddrivelsessiden og den skattefaglige
vinkel. Udgangspunktet vil være ”SKAT som fordringshaver”
Samarbejdsaftalen med SKAT ligger i hænderne på Jesper Skovhus, der
for nylig har bekræftet at der er gang i udarbejdelsen af aftaleteksten.
Der afholdes en konference, som landsformanden deltager i, om
digitalisering og borgernes retssikkerhed den 25. marts 2010
v/retssikkerhedschefen.
b. Der mangler endnu nogle tal vedr. årets første kurser, men udkommet
for foreningen ser rigtigt fornuftigt ud.
c. Der er nu knap 1.000 betalende medlemmer af foreningen.
d. Der har været kredsbestyrelsesmøde i kreds 1.
Jesper Kiholm har drøftet samarbejde omkring Skatteudvalget med DTS,
der synes at det er en god ide. DTS og Jesper drøfter et oplæg i den
nærmeste fremtid.

3

Fortsat udmøntning af de –
”De 10 sten”
a. Status – struktur
(Preben)
b. Status – ny/alternativ
kontingentstruktur (Leo)
c. Status –
kursusvirksomheden i
udvikling (Kim)
d. Status –
samarbejdsrelationer
(Leo)
e. Status – Faglig
dag/Free2Learn (Leo)
f. Status – udvikling af
Skatterevisoren (Niels)
g. Status – tilknytning af
”markedsføringskonsulen
ter” (Niels)
h. Status Samarbejdsaftale med
SKAT (Leo)

a. Preben gennemgik det udsendte oplæg og oplyste, at man kunne
vælge at sammensætte HB ud fra geografiske hensyn eller ud fra faglige
hensyn, således at alle SKAT hovedforretningsområder bliver dækket.
HB forelægger et forslag til nye vedtægter til generalforsamlingen den
12. maj 2010. Jørn laver oplæg, der gennemgås i udvalget.
b. Udvalget arbejder videre med en folder der beskriver
medlemsfordelene og ud fra et forslag om uændret kontingentstruktur.
c. Der er fokus på inddrivelsesdelen og moms- og afgiftsdelen, bla. med
udgangspunkt i miniundersøgelsen der blev foretaget efter årets første
kursus om moms, der ikke havde helt så mange tilmeldte som forventet.
Der iværksættes ikke nogen direkte markedsføring overfor ikke
medlemmer. Det er stadig en medlemsfordel fortrinsvis at have ret til
deltagelse i foreningens kurser.
Der arbejdes dog stadig videre med tankerne om at få foreningens kurser
offentliggjort på intranettet.
d. DTS se tidligere om samarbejdet.
Københavns Universitet se tidligere og samarbejdet.
Thomson har udtrykt glæde over, at foreningen lever videre og
samarbejdet fortsætter og der holdes møde lige efter påske.
Dansk Skattevidenskabelig Forening Foreningen har kvitteret for SRFs
forslag om et videre samarbejde og vender tilbage med et oplæg.
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
Århus Universitet har meddelt at de gerne vil samarbejde med
foreningen, muligvis om noget afgift – der er møde i uge 13.
Inddrivelse Pantefogedforeningen er lukket, og Leo har drøftet
forskellige emner med den sidste formand.
e. Leo uddelte oplæg til den faglige dag. Alle var enige om, at det var et
godt program og at Leo kunne gå videre med det, herunder med
foredragsholderen fra Siriuspatruljen.
Der var enighed om, at der nok skulle gives mere tid til buffeten og at
prisen skulle være attraktiv, og i overensstemmelse med udmeldingen i
”de 10 sten”, nemlig symbolsk betaling. prisen skal tillige give et klart
signal om at dedikere noget af kontingentet til Free2Learn.
f. Niels har haft nogle drøftelser med trykkeren og på baggrund af disse
drøftelser konkluderedes det, at Skatterevisoren, alt taget i betragtning,
næppe kunne layoutes og trykkes meget billigere.
g. Niels har haft drøftelser med Erik Jørgensen, der vil designe nogle
markedsføringstiltag, primært mod det private segment. Der vil blive
tale om salgsbreve og senere Ad-WORDs via Google. Til porto og kuverter
mm. bevilges en ramme på kr. 20.000.
h. Jesper Skovhus meddeler, at SKAT stadig er meget interesseret i en
samarbejdskontrakt og at han har lagt arbejdet i hænderne på ledende
HR-folk.
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Drøftelse/fastsættelse
honorar 2010

Aftales senere på året.
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Generalforsamling 2010

Det blev vedtaget at der skulle fastsættes overgangsregler i forbindelse
med ændringen af vedtægterne, således at de demokratisk valgte
kredsformænd fortsætter som områderepræsentanter.
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Næste møde

Holdes i København den 15. april 2010 kl. 16.00
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Eventuelt

Intet forelå – mødet hævet fredag den 19-03-2010 kl. 19.05

