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Endeligt 
 
Referat af Bestyrelsesmøde i SRF Skattefaglig Forening, tirsdag den 23. november 2010 
 
Deltagere: Niels Andersen, Anne Lucas, Leif Beltoft, Preben Buchholtz , Jørgen Simonsen, Leo Holm, Kim Tolstrup og 
Jørn Dysted  
 
Afbud fra:  Jesper Kiholm 
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 16. november 2010: 
 
1. Godkendelse af dagsorden samt referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2010 
2. Diverse orienteringer  

a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm 
c. Medlemssituationen  

3. Udsendelse af SKATTEfagligt 
4. Igangværende aktiviteter – baseret på ”De 10 sten” 

a. Kursusvirksomheden i udvikling  
a. Foråret 2011 
b. Kursusbeviser 
c. Registrering mm  

b. SKATTEfagligt i udvikling  
c. Samarbejdsrelationer 

a. SKAT 
b. THOMSON 
c. FRR/FSR 

1. Konference med FRR 
2. Ligningsvejledning med FSR 

d. Status på markedsføring  
e. Status på ”Rengøring” efter navneskift, manual   
f. Større faglig forankring i bestyrelsen  

1. Moms- og afgifter 
2. Inddrivelse 

5. 2011 mål 
a. Etablering af  ”Juniorudvalg” 
b. SRF på Facebook? 
c. Diverse 

6. Næste møde. 
7. Eventuelt 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af 
bestyrelsesmødet den 17. 
september 2010 

Dagsorden og referat blev godkendt. Det blev aftalt under et tidligere 
møde, at der skulle ske konstituering og besættelse af udvalgsposter 
under dette møde, men da det ikke er på dagsordenen udsættes 
punktet til næste møde 

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

regnskabsrapportering 
mm 

c. Medlemssituationen 

a. Leo har holdt et møde med retssikkerhedschefen. Det var et godt 
møde, hvor der blev udvekslet synspunkter og meninger. 
 
Jens Drejer er blevet udnævnt til borgerambassadør i ministeriet og 
der er udarbejdet et papir, der definerer snitfladerne mellem ham og 
retssikkerhedschefen. 
 
Aage Michelsen fyldte forleden 70 år og foreningen var repræsenteret 
ved Leo Holm. Det var et godt arrangement, med mange gode faglige 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

indlæg om skat. 
 
Leo har været på konference med FRR. Konferencen var god og nyttig 
med spændende emner også i relation til foreningen. 
 
Leo har også deltaget i FSRs årskursus, der havde fået en mere 
fagpolitisk profil end vanligt. 
 
Foreningens møde med skatteministeren blev aflyst. Intet nyt møde 
aftalt på nuværende tidspunkt. 
 
Advokat Hans Severin Hansen har takket for den gave foreningen gav 
ham til hans 60 års dag. 
 
Der er kommet en ansøgning om støtte til en studierejse fra 
Studierejseudvalget ved Aarhus universitet. Foreningen imødekommer 
ikke ansøgningen. Jørn skriver til ansøgerne. 
 
b. Kassereren uddelte økonomioversigt, der viser, at foreningens 
økonomi er tilfredsstillende, trods en utilfredsstillende efterspørgsel 
efter enkelte af foreningens kurser i efteråret. 
 
c. Medlemstallet har stabiliseret sig på 1.059 og sommerens og 
efterårets medlemskampagne har haft en positiv virkning på 
medlemsantallet. 

3 Udsendelse af 
SKATTEfagligt 

Bladet distribueres som sædvanligt og der er ikke for øjeblikket nogen 
grund til at ændre forsendelsesmåden på grund af omlægningen af 
SKATs posthåndtering. 
 
Kassereren sender fremover advisering om bladets forsendelse til 
kontaktpersonerne ved de enkelte tjenestesteder. 

4 Igangværende aktiviteter – 
baseret på ”De 10 sten” 
a. Kursusvirksomheden i 

udvikling  
a. Foråret 2011 
b. Kursusbeviser 
c. Registrering mm  

b. SKATTEfagligt i 
udvikling  

c. Samarbejdsrelationer  
a. SKAT 
b. THOMSON 
c. FRR/FSR 

1. Konference med 
FRR 

2. Ligningsvejledni
ng med FSR 

d. Status på markedsføring 
e. Status på ”Rengøring” eft  

navneskift, manual 
f. Større faglig forankring i 

bestyrelsen 

a. Kim og Leo har holdt et afsluttende møde med ASB (Aarhus School of 
Business) hvor de senest afholdte fælles kursus blev evalueret. 
 
SKAT barsler med en ny MASTER uddannelse. 
 
Der arbejdes med en ny konference i Skatte Akademiet til vinter. 
Konferencen har arbejdstitlen ”Sorte Huller” 
 
a. a. Nye kurser er på vej, herunder et Free2Learn kursus om aktuel 
skat og moms. 
 
a. b. Kim udarbejder nye kursusbeviser, der for fremtiden udleveres på 
selve kurset på forlangende fra deltagerne. Kim omtaler muligheden 
for at få kursusbevis i selve indbydelsen. 
 
b. Blad nr. 6 tegner godt. Der er årsmøde i redaktionen den 4. og 5. 
februar 2011 i Nyborg. 
 
c. a. Samarbejdsaftalen med SKAT er underskrevet af begge parter. 
Der bringes en omtale af aftalen i Taks og SKATTEfagligt. Herudover 
omtales aftalen i et NB, men det offentliggøres ikke i sin helhed. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1. Moms- og afgifter 
2. Inddrivelse 

c. b. Leo refererede fra et møde med Thomson, afholdt samme dag. 
Thomson havde meddelt, at man ønskede at genforhandle den samlede 
samarbejdsaftale mellem Thomson og SRF. Der blev opnået enighed 
om en ny samarbejdsaftale som SRF kan være tilfreds med, uagtet at 
SRF må være indstillet på at afholde en noget større udgift til 
distributionen af SRF Revisormanualen. 
 
Da man fortsat mener, at Revisormanualen er et rigtigt godt tilbud til 
medlemmerne fandt bestyrelsen at dette måtte accepteres. Manualen 
samsendes med SKATTEfagligt og udgivningsplanen samordnes med 
revisormanualens. 
 
c. c. 1. Der har været afholdt et møde mellem FRR og SRF om en mulig 
konference på Christiansborg i marts 2011. 
 
SRF deltager i konferencen, men primært som sponsor og ved praktisk 
hjælp med udgivelse af en afhandling. 
 
c. c. 2. Der blev drøftet udfordringen med udgivelsen af 
Ligningsvejledningen som FSR udgiver i samarbejde med SRF. Der skal 
igangsættes en analyse af hvorledes de nye juridiske vejledninger, der 
alene er beregnet til læsning på skærmen, kan gøres læsevenlig på 
papir. 
 
d. På grundlag af en liste over revisorer og advokater, der kunne 
tænkes at være interesserede i medlemskab er der udsendt et brev 
hvor foreningen præsenteres. 
 
Nogle har meldt sig ind som en direkte følge af henvendelsen og 
efterfølgende er 50 – 60 virksomheder blevet kontaktet af Bodil og 
Hans. 
 
Konklusionen på indsatsen med markedsføring er, at den er 
ressourcekrævende, men at den giver pote i form af nye medlemmer. 
 
e. Den designmanual Jørn har udarbejdet blev forelagt og drøftet. Der 
var enighed om at der skulle arbejdes videre efter manualen og at Jørn 
skulle skaffe de nødvendige logo mv. Jørn laver også skabeloner til 
breve mv. Jørn arbejder også videre med at rengøre hjemmesiden. 
 
f. Punktet behandles pga. tidnød ved en senere lejlighed. 

5 2011 mål 
a. Etablering af  

”Juniorudvalg” 
b. SRF på Facebook? 
c. Diverse 

a. ”Juniorudvalget” (eller måske et andet navn) skal genetableres og 
have en mere fremtrædende rolle. De nye elever og nye studerende 
skal tilbydes medlemskab. 
 
Foreningen lægger meget stor vægt på arbejdet med ”juniorer”, da 
det jo er det fundament foreningen skal bygge videre på. 
 
Jørgen Simonsen laver et oplæg til næste møde og oplægget skal 
indeholde en økonomisk ramme. 
 
b. Anne og Marianne Wessmann laver et oplæg til bestyrelsen om SRF 
eventuelle tilstedeværelse på facebook. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

c. Mange af foreningens medlemmer har fået nyt arbejdsområde og 
nye opgaver. Så mange at det er vanskeligt at se et billede af, hvad 
vore medlemmer egentligt beskæftiger sig med i hverdagen. 
 
Det ville derfor være gavnligt, hvis området blev klarlagt og Kim og 
Niels laver derfor et oplæg til næste møde, for tiltag der skal afdække 
vore medlemmers hverdag og behov for uddannelse mm. 

6 Næste møde I Nyborg 3. februar 2011 kl. 16.00 

7 Eventuelt Intet specielt forelå, mødet hævet 18.45 
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