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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, onsdag den 25. september 2007
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Preben Buchholtz,
Jørgen Simonsen og Jørn Dysted
Afbud fra: Ingen
Dagsorden i flg. indkaldelse af 16. september 2007
1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 15. august 2007
2. Diverse orienteringer
a. Nyt fra landsformanden, herunder drøftelse af den seneste tids meldinger fra medlemmerne om
budgetproblemer og mødet med Ole Kjær
b. Møde med FSR om udgivelse af LV 2008
c. Øvrige vigtige nyheder
3. Igangværende aktiviteter:
a. Medlemstilbud
1. SRFs Aktieskole (Nord og Midtjylland skal i gang)
2. Sundhedsforsikring
3. Børsen e-Learning
b. Status på opdatering af hjemmeside (Jørn)
c. EU tur (Jesper)
d. Status rekrutteringstiltag overfor nye medlemmer
e. Markedsførings- og kommunikationsstrategi
1. Præsentation af Defgo systemet
2. Målrettet gruppearbejde om udarbejdelse af spørgsmål til medlemsundersøgelsen, fx:
1. Stamdataspørgsmål
2. Spørgsmål om SRFs kerneområder
1. Skatterevisoren
2. Hjemmesiden
3. Medlemstilbud (kalender, NB nyhedsbrev, SRF nyhedsservice, Bogkøb,
sundhedsforsikring, Aktieskole
4. Spørgsmål om uddannelsesvirksomheden
5. Spørgsmål om skatteudvalget
6. Landsmøde
7. God skik
3. Spørgsmål om kontingentproblematikken
4. Spørgsmål om fremtid - vision
3. Planlægning af seminar 26. 27 okt. – skal vi bruge Morten Løkkegaard? Eller skal der andre på banen
med insiderviden ?
4. Udmøntning
5. Næste møder
6. Eventuelt
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Godkendelse af
dagsorden samt referat
af HB-mødet den 15.
august 2007

Leo Holm bød velkommen til et ret praktisk orienteret møde.
Dagsorden og referat godkendtes.
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Diverse orienteringer
a. Nyt fra
landsformanden,
herunder drøftelse af
den seneste tids
meldinger fra
medlemmerne om
budgetproblemer og
mødet med Ole Kjær,
jf. vedlagte stikord
fra Jesper
b. Møde med FSR om
udgivelse af LV 2008
c. Øvrige vigtige nyheder

a. Leo Holm refererede fra et nyligt afholdt møde med Ole Kjær.
Mødet var kommet i stand, fordi SRF konstaterer, at SKAT ikke aftager
slet så mange pladser på SRF’s dagskurser som før. Ole Kjær havde
oplyst, at den fremtidige strategi for kursusdeltagelse i SKAT i større
og større udstrækning vil være, at man vil efterspørge medarbejdere
med de kompetencer man har brug for.
Dvs. at man i stor udstrækning vil efterspørge specialister til brug for
de særlige enheder i form af VKC, specialer og center for store
selskaber.
Der var en god generel drøftelse af sondringen mellem at uddanne
specialister og/eller generalister samt de eventuelle fordele og
ulemper det vil kunne have.
SRF arbejder og har arbejdet for at forbedre medlemmernes generelle
markedsværdi, dvs. at skatterevisorer hidtil har kunnet betegnes som
generalister med en høj specialviden. Dette giver fleksible og tilfredse
medarbejdere.
Ole Kjær havde udtrykt stor forståelse for at der også i fremtiden
skulle være et landsmøde og han tillægger det stor betydning. Måske
skulle man overveje at arrangere landsmøderne lidt sjældnere.
Til kontingentproblematikken bemærkede Ole Kjær, at dette var et
spørgsmål der henhører under de enkelte centre, der selv afgør om
man vil betale kontingentet.
Der synes at herske nogen forvirring og modstridende udmeldinger i
organisationen, mht. hvilket beløb der er til rest til uddannelse resten
af året.
Mødet var sluttet i en positiv stemning, med Ole Kjærs store forståelse
og sympati for SRF’s virke.
Departementschef Peter Loft har sendt takkekort for SRF’s
opmærksomhed ved hans fødselsdag. Niels Andersen takkede for
opmærksomheden ved hans jubilæum, ligesom Per Krogh, formand for
FRR’s skatteudvalg, takkede for opmærksomheden.
Leo m.fl. har været til møde hos retssikkerhedschefen sammen med
FRR. Det var et godt og positivt møde, hvorunder det bla. kom frem at
FRR certificerer kurser internt. Der skal tages en principiel drøftelse
med FRR om evt. samarbejde om kurser. Der er aftalt nyt møde med
FRR.
Margrethe Nørgaard er i øvrigt indstillet på at levere nogle artikler til
Skatterevisoren.
b. FSR er rede til at samarbejde om udgivelsen af
Ligningsvejledningen. Den mulige aftale er gunstig og Leo Holm
bemyndiges til at underskrive aftale og indgå aftalen.
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Igangværende

a1. Der er udsendt indbydelse. a2. omfanget af medlemmernes
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

aktiviteter:
a. Medlemstilbud
1. SRFs Aktieskole
(Nord og
Midtjylland skal i
gang)
2. Sundhedsforsikri
ng
3. Børsen eLearning
b. Status på opdatering
af hjemmeside
c. EU tur
d. Status
rekrutteringstiltag
overfor nye medleme. Markedsføringsmer
og
kommunikationsstrate
gi
1. Præsentation af
Defgo systemet
2. Målrettet
gruppearbejde om
udarbejdelse af
spørgsmål til
medlemsundersøg
elsen
3. Planlægning af
seminar 26. 27
okt. – skal vi
bruge Morten
Løkkegaard? Eller
skal der andre på
banen med
insiderviden ?
4. Udmøntning

efterspørgsel kendes endnu ikke. a3. Intet nyt.
b. Der er intet nyt tiltag.
c. Turen er så at sige på skinner og på referatets tidspunkt gennemført
med god succes.
d. Ingen nye tiltag. Jørn samler emner til direkt mailing.
e. Defgo systemet, som er meget udbredt, er valgt som platform for
den praktiske gennemførelse af undersøgelsen.
Spørgsmålene blev herefter defineret og Leo og Jørn bemyndiges til at
sætte undersøgelsen i gang og redigere i spørgsmålene, hvis det bliver
nødvendigt.
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Punktet udgår
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Næste møder

Fredag den 16. november kl. 10.00 -lørdag den 17. november kl. 13.00,
Nyborg
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Eventuelt

Intet forelå – mødet hævet 19.00

