Skattefaglig Forening

Referat af ordinær generalforsamling i SRF Skattefaglig Foreningen, onsdag den 23. maj
2012 kl. 13.45
Dagsorden i flg. vedtægternes § 7:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet i ht. § 5 med 50 kr. årligt. Den seneste stigning skete i 2003. Indskud foreslås uændret til 100 kr.
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret som det kan ses af forslaget på de følgende sider.
6. Valg:
a. Kasserer, (Niels Andersen, modtager genvalg)
b. Redaktør (Anne Lucas, modtager genvalg)
c. Områdeformænd for område 2 og 4 (Jørgen Simonsen og Jørn Dysted, modtager genvalg)
d. Anden bestyrelsessuppleant for 2 år (Linda Asser Jensen modtager genvalg)
e. En revisor for 2 år (Leif Thomsen modtager genvalg)
f. Anden revisorsuppleant for 2 år (Bent Laugesen modtager genvalg)
7. Eventuelt
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:

Valg af dirigent

Erik Jørgensen valgtes. Han takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen er dateret den 19. april 2012 og
udsendt samme dag fra kl. 12.52 pr. mail. Generalforsamlingen er således lovligt varslet, da indkaldelse efter
vedtægternes § 7 stk. 2 skal ske med 3 ugers varsel.
Da generalforsamlingen efter vedtægternes § 6 stk. 3 er
beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, konstaterede dirigenten at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.
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Beretning

Formanden aflagde beretningen, der indeholdt følgende
hovedpunkter:
 Medlemssituationen maj 2012
 Fra fremtiden til nutiden
 Kursusvirksomheden
 SkatteAkademiet
 SKATTEfagligt
 Skatteudvalget
 Studieudvalget
 SRF Mogens Elgaards Mindefond
 Samarbejdspartnere
 Kommunikationsstrategi og markedsføring
 De private medlemmer
 Fremtiden
 Tak
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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Regnskabsaflæggelse, SRF og Mogens
Elgaards mindefond

De uddelte regnskaber blev gennemgået af kassereren.
Foreningens regnskab udviser et underskud på 109.205
kr. og mindefondens regnskab udviser ligeledes et underskud, på 15.788 kr.
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:

Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget.
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Fastsættelse af kontingent og indskud. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet i ht. § 5 med 50 kr. årligt.

Kontingentforhøjelsen blev vedtaget med alle stemmer,
på nær en, for forslaget
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Indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægterne.
Leo Holm motiverede ændringerne, som fremgår af indkaldelsen. Ændringerne er i hovedsagen redaktionelt begrundet.
Han oplyste at der er kommet et ændringsforslag til det
fremsatte forslag, idet formuleringen ”9 personer” i § 9
stk. 1, 1. pkt. foreslås erstattet med formuleringen ”9
medlemmer”.
Dirigenten satte denne ændring under afstemning og
den ændrede formulering af ændringen til § 9 blev enstemmigt vedtaget.
Herefter satte dirigenten de enkelte ændringer under
afstemning § for §.
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger fra salen.
De ændrede formuleringer vil blive indarbejdet i vedtægterne således:
§3
Stk. 2, 6 og 10. formuleres således:
Stk. 2. Som ordinært medlem af foreningen kan også optages personer der ikke er eller har været offentligt ansatte, når de har en uddannelse nævnt i stk. 1 eller en uddannelse som bestyrelsen har sidestillet hermed jf. stk. 1.
Stk. 6. Personer beskæftiget i den offentlige skatteadministration, samt personer der ikke er eller har været offentligt ansatte kan, når de har påbegyndt en af de uddannelser der berettiger til optagelse som ordinært medlem,
optages som studerende medlem.
Stk. 10. Ordinære medlemmer og studerende medlemmer
optages normalt i det område, hvori vedkommendes arbejdsplads er beliggende. Det påhviler medlemmerne, via
e-mail til foreningens kasserer, at give foreningen meddelelse om ændring af arbejdsplads.
§5
Stk. 4 formuleres således:
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Beslutning/konklusion:
Stk. 4. Medlemmer som nævnt i § 3, stk. 5 og 6 (seniormedlemmer og studerende medlemmer) opnår en rabat på
50% af det efter stk. 1 fastsatte kontingentbeløb.
§9
Stk. 1 formuleres således:
§ 9 Bestyrelsen udgøres af 9 medlemmer og består af
landsformand, kasserer, redaktør, uddannelsesansvarlig
og 5 områdeformænd, der vælges fra områderne nævnt i
§ 1. Som områdeformand for et område, kan kun vælges
personer der arbejder på en arbejdsplads i det område den
pågældende vælges for jf. § 1.
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Valg:
a. Kasserer, (Niels Andersen, modtager
genvalg)
b. Redaktør (Anne Lucas, modtager genvalg)
c. Områdeformænd for område 2 og 4
(Jørgen Simonsen og Jørn Dysted,
modtager genvalg)
d. Anden bestyrelsessuppleant for 2 år
(Linda Asser Jensen modtager genvalg)
e. En revisor for 2 år (Leif Thomsen modtager genvalg)
f. Anden revisorsuppleant for 2 år (Bent
Laugesen modtager genvalg)

Alle blev genvalgt enstemmigt.

7

Eventuelt

Anders Henriksen spurgte hvad posten under passiver i
årsrapporten for foreningen, benævnt ”SkatteAkademiet” dækkede over.
Kassereren kunne oplyse at posten var opstået, fordi SRF
har stået for administrationen af nogle arrangementer i
SkatteAkademiet. Det økonomiske resultat af disse arrangementer er endnu ikke afregnet til SkatteAkademiet”
Intet yderligere forelå og dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 14.53 og takkede for god ro og orden. Herefter fik formanden ordet.
Formanden takkede også for god ro og orden og han
takkede for generalforsamlingens imødekommenhed.

Nyborg den 23. maj 2012

____________________________________
Jørn O. Dysted, sekretær (sign)

____________________________________
Erik Jørgensen, dirigent (sign)

