Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, onsdag den 21. juni 2006 kl. 16.00 på
Hesselet, Nyborg
Deltagere: Leif Beltoft, Jørgen Simonsen, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz,
Jørn Dysted
Afbud fra: Niels Andersen
Dagsorden i flg. indkaldelse af 11. juni 2006
1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 8. maj 2006
2. Medlems- og økonomiorientering:
a. Status på økonomien 2006
b. Medlemssituationen
3. Diverse orienteringer (i det omfang punkterne ikke behandles nedenfor):
a. Nyt fra landsformanden
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm
4. Evaluering af Landsmøde 2006
5. Igangværende aktiviteter:
a. Medlemstilbud, herunder oplæg fra EU-udvalget
b. SRF Nyhedsservice
c. SDKurser
d. Magnus samarbejdet om Skattelovsamling
e. God skik
f. Evaluering af forårets kursusvirksomhed, herunder tilmeldingsprocedure til SRF Dagskurser
g. Distribution af skatterevisoren
6. Drøftelse af SRFs fremtidige forretningsområder og medlemskreds, med udgangspunkt i det
udvidede HB-møde
7. Næste møde(r)
8. Eventuelt
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden samt
referat af HB-mødet den 8. maj
2006
2. Medlems- og økonomiorientering:
a. Status på økonomien 2006
b. Medlemssituationen
3. Diverse orienteringer (idet
omfang punkterne ikke
behandles nedenfor):
a. Nyt fra landsformanden
b. Nyt fra kredse
c. Nyt fra udvalg mm

Beslutning/konklusion:
Dagsorden og referat godkendt
a. punktet udgik, da kassereren ikke var til stede.
b. Der har været en ubetydelig tilbagegang i medlemsantallet på
landsplan.
a. formanden gennemgik de foreliggende nyheder og summerede
bla. op omkring den manglende interesse for foreningens kurser,
og nævnte at foreningen har deltaget i arbejdet omkring
Mindstekravsbekendtgørelsen.
TDC-sagen er afsluttet og ”Early Warning” er blevet trukket frem i
lyset som et redskab til at undgå lignende sager. Formanden
oplyste at foreningen vil styrke arbejdet i Skatteudvalget med
denne specielle vinkel for øje og erindrede om at foreningen jo
længe har haft ”alarmcentralen” på hjemmesiden til brug i
Skatterevisoren.
Takkekort fra Erik Jørgensen, til hvis 60 års dag foreningen var
repræsenteret. Også til Brobergs reception den 8. ds. var

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
foreningen repræsenteret.
Der er kommet en tak fra Eva Jochimsen for hjælpen i forbindelse
med arbejdet med mindstekravsbekendtgørelsen. SRF’s
fingeraftryk udgøres af de 5-8 ekstra felter til udsøgningsformål på
selvangivelsen.
Jesper deltager i en referencegruppe om fremtidens skat. Første
møde er den 28. juni kl. 10.00. Referencegruppen er et projekt
igangsat af HR i HC.
b. kredsformændene fortalte om nyt fra kredsene, der var præget
af nyvalg ved omstruktureringen af foreningen. Endvidere har
nogle kredse sendt nyhedsbreve ud med stor succes.
Der har været holdt fyraftensmøder om BusinessObjekts med god
succes. Der var 60 deltagere i Odense og arrangementet er en god
good-willskaber.
Leif har sendt en kort præsentation af kredsbestyrelsen til
centerdirektørerne. Det har vist sig at være en god ide.

4. Evaluering af Landsmøde 2006
5. Igangværende aktiviteter:
a. Medlemstilbud, herunder
oplæg fra EU-udvalget
b. SRF Nyhedsservice
c. SDKurser
d. Magnus samarbejdet om
Skattelovsamling
e. God skik
f. Evaluering af forårets
kursusvirksomhed, herunder
tilmeldingsprocedure til SRF
Dagskurser
g. Distribution af
skatterevisoren

c. Skatteudvalget holder sommerferie, i modsætning til
Uddannelsesudvalget, der arbejder på højtryk med at færdiggøre
efterårets kursusprogram, så det kan bringes.
Landsmødet blev evalueret og det konstateredes, at det var et
godt landsmøde.
a. der arbejdes med en tur til Bruxelles i foråret 2007.
b. der arbejdes med en ordning, der skal tiltrække flere brugere til
SRF’s nyhedsservice.
c. I/S-kontrakt er underskrevet og der udbydes kurser til efteråret.
d. der udkommer en lovsamling i 2007 i samarbejde med Magnus.
e. intet nyt.
f. der har været lidt problemer med at bruge tilmeldingskuponen
efter dens hensigt, men der er tilfredshed blandt medlemmer og
foredragsholdere med kursusemner og gennemførelse.
Der er en betydelig afmatning i efterspørgslen efter foreningens
kurser.
g. Distributionen sker stadig gennem kontaktpersoner ved det
enkelte skattecenter, hvortil henvises.

6. Drøftelse af SRF's fremtidige
forretningsområder og
medlemskreds, med
udgangspunkt i punkter fra det
udvidede HB-møde
7. Næste møde(r)
8. Eventuelt

Der kommer en oversigt på nettet over kontaktpersoner til
fordeling af bladene.
Forudsætningen for at deltage i foreningens kurser gentages i
efterårets kursusprogram. Forudsætningen er medlemskab af SRF.

24. august 2006 kl. 15.00 på Hesselet
Intet forelå, mødet hævet kl. 19.30

