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Endeligt 
 
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, tirsdag den 28. oktober 2008 
 
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Jørgen Simonsen (forlod mødet kl. 
18.45), Preben Buchholtz (deltog fra 16.30) og Jørn Dysted 
 
Afbud fra: ingen  
 
Dagsorden i flg. indkaldelse af 20. oktober 2008 
 

1. Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 31. august 2008 
2. Diverse orienteringer 

a. Nyt fra landsformanden 
b. Økonomiorientering, regnskabsrapportering mm. 
c. Medlemssituationen 
d. Øvrig gensidig orientering (hvis ikke nedenfor) 

3. Igangværende initiativer: 
a. Joint venture med Københavns Universitet (KU) 
b. Samarbejde med Thomson 
c. Rekrutteringstiltag nye medlemmer 
d. Medlemsundersøgelse Skatterevisoren 
e. Opdatering hjemmeside 

4. Landsmøde 2009, 40 års jubilæum 
5. SKATs struktur og betydning for SRFs fremtid  
6. SRFs skatteudvalgs fremtid, oplæg vil blive eftersendt af Jesper 
7. Aflønning af HB for 2008, oplæg vil blive eftersendt af Leo 
8. Næste møder  
9. Eventuelt 

 

 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

1 Godkendelse af dagsorden 
samt referat af HB-mødet 
den 31. august 2008 

Dagsorden og referat godkendtes. 

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

regnskabsrapportering 
mm. 

c. Medlemssituationen 
d. Øvrig gensidig 

orientering (hvis ikke 
nedenfor) 

a. Foreningen er inviteret til uddelingen af MAGNUS-prisen, den 6. 
november. SRF har ikke indstillet nogen kandidat i år. 
 
Landsformanden har været til kongres hos DTS, hvor ministeren og 
departementschefen holdt gode taler. 
 
FRR’s kongres var også en god oplevelse. Kongressen blev holdt i flere 
spor, dvs. flere samtidige foredrag og arrangementer. FRR har fokus på 
uddannelse. 
 
Leo Holm og Jørgen Simonsen har været til et møde med den nye chef 
for Dansk Landbrugs Rådgivningscenter. Mulighederne for et samarbejde 
om kurser på landbrugsområdet tegner godt. 
 
b. Foreningens økonomi er stadig meget presset, men der spares også 
hvor det kan lade sig gøre, uden at kvaliteten tager nævneværdig skade. 
 
c. Medlemssituationen udvikler sig roligt, med nogle indmeldelser. 
Antallet af private medlemmer overstiger nu 100 af de i alt godt 1.600 
medlemmer. 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

d. Der har været holdt et godt møde i koordinationsudvalget med FRR. 
Desværre lykkedes det ikke at komme med et fælles udspil omkring 
gulplade bilerne. I modsætning til SRF arbejder FRR også med 
skattepolitikken. 
 
Uddannelsesudvalget arbejder med det kommende halvårs kurser. Der 
kommer noget om ABL, PBL, immaterielle aktiver, skat ajour for både 
personer og selskaber, ind- og udstationering og skat/moms på fast 
ejendom. 
 
Der bliver formentligt lavet et kursus om den nye arvelov. Kurset 
udbydes som et fyraftensmøde 
 
Foreningen arbejder med at udarbejde et kursusbevis, som kan udleveres 
til de kursister der ønsker dette. 

3 Igangværende initiativer: 
a. Joint venture med 

Københavns Universitet 
(KU) 

b. Samarbejde med 
Thomson 

c. Rekrutteringstiltag nye 
medlemmer 

d. Medlemsundersøgelse 
Skatterevisoren 

e. Opdatering hjemmeside 

a. Leo har opstillet en rammeaftale for et fremtidigt samarbejde for det 
der kommer til at hedde Skatteakademiet. Samarbejdet vil blive 
kickstartet i begyndelsen af februar 2009. Der er aftalt møde igen i 
begyndelsen af november i år. 
 
Der stilles store forventninger til samarbejde. 
 
Dialogen med SKAT fortsættes naturligvis sideløbende med det nye 
samarbejde med KU.  
 
Leo bemyndiges til at arbejde videre med samarbejde og dialog, efter de 
retningslinjer der er udstukket. 
b. Der arbejdes videre med samarbejde omkring Skatterevisoren, fx. 
indstik i samme. 
 
c. Arbejdet med at planlægge nye hvervetiltag for at skaffe nye 
medlemmer er gået i gang. Gruppen forelagde flere forslag, som der 
arbejdes videre med. 
 
e. Jørn har for nylig skrevet ud til de medlemmer der distribuerer 
Skatterevisoren på tjenestestederne. Der er kommet et par positive 
henvendelser på opfordringen til at komme med forslag til et nydesign af 
hjemmesiden. 
 
Ellers skal hjemmesiden redesignes, således at den lever op til tidens 
krav om funktionalitet og enkelthed. Foreningens binavn SRF – 
Skattefaglig Forening skal træde tydeligere frem. 

4 Landsmøde 2009, 40 års 
jubilæum 

Landsmødet 2009 afholdes naturligvis, men erfaringerne fra dette års 
landsmøde tages selvfølgeligt i betragtning. 
 
Forskellige interessenter kontaktes og spørges om eventuel interesse for 
sponsorater. 
 
Landsmødeudvalget forelægger en plan for landsmødet allerede i midten 
af januar 2009. 

5 SKATs struktur og 
betydning for SRFs fremtid 

Der skal sættes særligt ind for at holde medlemmernes fysiske adresser 
opdateret, således at bladene kan forsendes korrekt. Gode ideer 
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 Dagsorden: Beslutning/konklusion: 
(offentliggøres) 

efterlyses. 

6 SRFs skatteudvalgs 
fremtid, oplæg vil blive 
eftersendt af Jesper 

Der er enighed om at skatteudvalget er helt centralt i foreningens 
virksomhed, både som middel til at holde den skattefaglige fane højt og 
som middel til at synliggøre foreningen. 
 
Udvalgets aktiviteter fortsætter på det nuværende niveau og der gøres 
en indsats for at skaffe nye medlemmer, der er interesserede i at yde en 
indsats. Der er enighed om, at arbejdet fortsættes med den 
skatterevisionsmæssige vinkel som altafgørende udgangspunkt. 

7 Aflønning af HB for 2008, 
oplæg vil blive eftersendt 
af Leo 

Der er vedtaget en nedgang i de honorarer der udbetales til bestyrelse 
mv. på mere end 30% 

8 Næste møder 8. januar 2009 kl. 15.00 på Scandic i Odense 

9 Eventuelt Intet – mødet hævet 19.45 

 
 


