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Endeligt 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, torsdag den 28. og 29.  januar 2010 
 
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Preben Buchholtz , Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Jørgen Simonsen, og 
Jørn Dysted  
 
Afbud fra: Ingen 
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 14. januar 2010 
 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 17. november 2009 
2. Diverse orienteringer - KORT 

a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm 
c. Medlemssituationen  
d. Øvrig gensidig orientering  

3. Strategi – ”De 10 sten” 
a. Status - Drøftelse 
b. Hvem er med og hvem er ikke med 
c. Hvordan kommer vi videre - Workshop 
d. Handleplaner – tovholdere 
e. Beslutning 

 
4. Skatterevisoren 2010 
5. Generalforsamling 2010  
6. Næste møde 
7. Eventuelt 

 
 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 17. november 2009 

Dagsorden og referat godkendt 

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

regnskabsrapportering 
mm 

c. Medlemssituationen  
d. Øvrig gensidig 

orientering 

a. Leo oplyste, at han var meget glad for at have modtaget MAGNUS-
prisen og den store anerkendelse der ligger heri. Han oplyste dog også, 
at han i høj grad anser prisen for en anerkendelse af SRF’s arbejde og at 
han derfor deler anerkendelsen med SRF’s hovedbestyrelse. 
 
Skatteakademiet holder årets første konference i næste uge, den 4. 
februar. Skatteakademiet er et stort aktiv for foreningen. Leo er 
overbevist om, at det bliver en god, saglig og produktiv konference. 
 
Der har været afholdt et møde mellem Thomson og repræsentanter for 
SRF. Thomson har været lidt kede af sidste års time-out. Direktør Per 
Holst er gået af, som direktør i Thomson og der er på nuværende 
tidspunkt ikke udnævnt nogen ny direktør. 
 
Leo og næstformanden har holdt møde med departementschef Peter Loft 
og koncerndirektør Jesper Skovhus. Det var et meget positivt møde, der 
tegner godt for fremtiden og et muligt samarbejde. Jesper Skovhus 
sender et udkast til en samarbejdsaftale med foreningen. 
 
Et af de indtryk der stod tilbage efter mødet var, at SKAT vil efterspørge 
bredere kurser hos SRF og foreningens mission som kulturbærer tillægges 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

værdi i SKAT. 
 
I næste nummer af Skatterevisoren bringes et interview med Peter Loft. 
 
b. Regnskabet blev fremlagt og blev underskrevet af bestyrelsen, tillige 
med regnskabet for Mogens Elgaards mindefond. Regnskabet må, alt 
taget i betragtning siges at være tilfredsstillende. 
 
c. Forud for kontingentopkrævningen var 1.110 personer medlemmer af 
SRF. Fristen for at indbetale kontingent – og dermed fornye sit 
medlemskab - var den 26. januar, men der er ikke nogen opgørelse over 
antallet af restanter tilgængelig. 
 
d. Kim kunne oplyse, at han havde deltaget i et møde i DFH’s 
(Professionshøjskolen Metropol) brugerudvalg. Under mødet blev den 
forkortede skatterevisoruddannelse evalueret. Der var enighed om i 
udvalget, at den reduktion af uddannelsen fra 4 til 2 år, ikke var blevet 
kronet med held. 
 
I forlængelse af evalueringen kunne det oplyses, at der arbejdes på 
endnu en ny diplomuddannelse, der skal være noget bredere. 
 
VVU (Voksen Videregående Uddannelse) er adgangsgivende til 
diplomuddannelsen). 
 
Hans Christian Gade Birk, går på pension og markerer dette ved en lille 
ceremoni den 24-03-2010 fra kl. 13.00. 
 
Leif Beltoft finder det mærkeligt og skuffende, at der er så få deltagere 
på foreningens første kursus i Brædstrup i år, set i lyset af at det handler 
om momsfradrag. 

3 Strategi – ”De 10 sten” 
a. Status – Drøftelse 
b. Hvem er med og hvem er 

ikke med 
c. Hvordan kommer vi 

videre – Workshop 
d. Handleplaner – 

tovholdere 
e. Beslutning 

Leo indledte drøftelserne med at gennemgå de 10 sten, der er beskrevet 
i foreningens nyhedsbrev nr. 42 af december 2009. 
 
De 10 sten er som bekendt: 
1. Hovedbestyrelsen fortsætter 
2. Kursusvirksomheden og SkatteAkademiet fortsætter 
3. Skatterevisoren og Revisormanualen fortsætter 
4. Vi søger nye samarbejdspartnere 
5. Vi foreslår, at kontingentet sammensættes på en ny måde 
6. Vi giver dig et nyt kursuskoncept Free2Learn 
7. Vi vil tilknytte en Uddannelseskonsulent 
8. Vi giver foreningen et nyt navn 
9. Vi ser et nyt foreningsgrundlag i fusionen mellem Skatteministeriet og 

SKAT 
10. Vi sammensætter en ny finansiering af foreningen 
Det blev vedtaget at nedsætte et antal arbejdsgrupper, der skulle 
arbejde videre med de enkelte emner og holde fast i de enkelte 
processer. 

4 Skatterevisoren 2010 Emnet er behandlet under punkt 3 

5 Generalforsamling 2010 Hvad der skal ske mht. genvalg mmm. på generalforsamlingen, afhænger 
naturligvis bla. af hvilket medlemstal der foreligger, når kontingenterne 
er indbetalt. Dette forhold drøftes på næste HB-møde. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

6 Næste møde Holdes i Sønderjylland den 19-03-2010. Herefter møde før den faglige 
dag i Nyborg den 11. maj 2010 

7 Eventuelt Intet forelå – mødet hævet fredag den 29-01-2010 kl. 12.15 
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