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Endeligt
Referat af Bestyrelsesmøde i SRF Skattefaglig Forening, torsdag den 31. marts 2011
Deltagere: Anne Lucas, Leif Beltoft, Jørgen Simonsen, Leo Holm, Kim Tolstrup og Jørn Dysted
Afbud fra: Niels Andersen, Preben Buchholtz. Jesper Kiholm forlod mødet pga. transport kl. 18.26
Dagsorden i flg. indkaldelse af 22. marts 2011:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Diverse orienteringer
a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus, regnskabsrapportering mm
c. Medlemssituationen
Igangværende aktiviteter
a. Samarbejdsrelationer
b. Status på ”Rengøring”, designmanual
c. Etablering ”Juniorudvalg”
a. Grundlaget – hvem, hvor og hvor mange
d. SRF på Facebook
a. Teknikken
b. Lektiehjælp/sammenhæng med juniorudvalg
c. SRF Alumni for master
d. Udrulningen/markedsføringen
e. Workshop 2011 – ”Fokus på hverdagen”
Opstartsdrøftelse af udvalgsstruktur anno 2012
a. Skatteudvalg
b. FRR-udvalget
c. Landsmødeudvalg
d. ”Juniorudvalg”
e. Redaktionen
f. Øvrige
Under dette punkt skal drøftes nødvendigheden, kvaliteten, leverancer og holdbarheden mm
Deltagelse i Ifa 2011
Endelig godkendelse af honorar 2011, jf. referat fra 15. april 2010
Landsmøde 2011
a. Program – herunder ordstyrer til politisk duel
b. Valg
c. Vedtægter/indkaldelse generalforsamling
d. Udstillere mm
e. Årets skatterevisor
Næste møde.
Eventuelt

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
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Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt
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Diverse orienteringer
a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus,
regnskabsrapportering
mm
c. Medlemssituationen

a. Leo har haft møde med HR-direktør Birte Deleuran, der kunne oplyse,
at SKAT stadig er tilfreds med aftalen om samarbejde mellem SKAT og
SRF.
Birte Deleuran kunne oplyse at der er gjort et stort arbejde ud af at
signalere opbakning til SRF i de rammer som samarbejdsaftalen stikker
ud. Blandt andet har samarbejdsaftalen været drøftet med
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
regionsdirektørerne.
Der arbejdes på at udvikle et kursus der skal opdatere ledernes faglige
niveau.
Randi Hjorts afhandling er klar til udgivelse og den har fået en god
anmeldelse af Rasmus Feldthusen.
SKAT.EXEcutive konferencen den 26. maj har desværre måttet aflyses,
men forsøges arrangeret tæt på valget, idet konferencen har et
skattepolitisk indhold.
b. Kassereren havde sendt et perioderegnskabsudkast.
Økonomien er bekymrende, grundet de manglende indtægter.
c. Foreningen har aktuelt 991 medlemmer. Heraf er de 154 ansat i den
private sektor og 38 seniorer. Alle restanter er slettet som medlemmer.
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Igangværende aktiviteter
a. Thomson er fortsat interesseret i at samarbejde med SRF og de
a. Samarbejdsrelationer
sponsorerer forskellige aktiviteter på landsmødet.
b. Status på ”Rengøring”,
b. Rengøringen skrider kun langsomt frem, men der skal ses på det
designmanual
c. Etablering ”Juniorudvalg overordnede design med billeder mm.
a. Grundlaget – hvem, hv
hvor mange
c, a. Jørgen skal skaffe lister med navne på de studerende fra Metropol
d. SRF på Facebook
mm. Disse lister skal bruges til en målrettet markedsføring, bla. via
a. Teknikken
facebook. Det er hensigten at overbevise kommende juniorer om, at SRF
b. Lektiehjælp/sammen kan gøre noget for dem på områderne identitet, markedsværdi og
med juniorudvalg
faglighed.
c. SRF Alumni for maste
d. Udrulningen/markeds Jørgen etablerer en eller to kontakter til de studerende for at vække
en
deres interesse for SRF og for at finde ud af hvilke behov de studerende
e. Workshop 2011 – ”Fok kan få opfyldt gennem foreningen.
hverdagen”
d, a og b Leo og Kim har været til et foredrag med Jacob Bøtter om
mulighederne i facebook. Der er en del tekniske detaljer at få styr på, så
der arrangeres et møde med Jacob Bøtter, hvor han kan uddybe sine
budskaber og give vejledning om det mere tekniske setup.
d, c SRF kunne stå bag en ny slags dimittentforening, et alumni, der har
til formål at udvikle og vedligeholde et socialt og fagligt netværk blandt
alumner, der som bekendt betyder en tidligere studerende fra et
universitet eller anden højere læreanstalt.
Der arbejdes videre med ideen, der synes temmelig udbredt på de højere
læreanstalter, hvor disse modtager færre offentlige midler og derfor
bliver mere afhængige af private investeringer i deres finanser.
d, d Der arbejdes pt. ikke med nogen konkrete planer.
e. Workshoppen skal have til formål at afdække hvad vore medlemmer
efterspørger og hvad foreningen derfor skal tilbyde. Der arbejdes med et
12 – 12 møde med overnatning og mulighed for networking om aftenen.
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

Opstartsdrøftelse af
udvalgsstruktur anno 2012
a. Skatteudvalg
b. FRR-udvalget
c. Landsmødeudvalg
d. ”Juniorudvalg”
e. Redaktionen
f. Øvrige

Leo indledte med at slå fast, at det er vigtigt at få afgjort, om SRF har
den rigtige udvalgsstruktur og at strukturen skal afspejle alle SKATs
områder, dvs. særligt også inddrivelse og moms, som SRF de senere år
har sat mere fokus på.
Det kræver store ressourcer at have en udvalgsstruktur og måske er tiden
løbet fra disse udvalg. Det bør overvejes om man skulle overveje, at der
i stedet blev udpeget en faglig ansvarlig med mulighed for at
sammensætte særlige grupper til de enkelte opgaver.
Særligt kursusudviklingen trækker store ressourcer, men det er
naturligvis også et af de aller vigtigste områder i SRF.
Udvalgsstrukturen tages under nærmere overvejelse.
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Deltagelse i Ifa 2011

Det vedtoges at sende Leo og Kim til IFA konferencen i Paris i år.
Mulighederne for at knytte kontakter og danne netværk er enestående
under disse konferencer.

6

Endelig godkendelse af
honorar 2011, jf. referat
fra 15. april 2010

Honoraret til foreningens ledelse blev enstemmigt godkendt, som
foreslået på mødet den 15. april sidste år.
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Landsmøde 2011
a. Program – herunder
ordstyrer til politisk
duel
b. Valg
c. Vedtægter/indkaldelse
generalforsamling
d. Udstillere mm
e. Årets skatterevisor

Landsmødet 2011 hænger i en tynd tråd, på grund af et meget ringe
antal tilmeldte.
Kassereren anmodes om at regne på prisen for aflysning i forskellige
tilfælde og der tages herefter stilling til eventuel aflysning i uge 14.
Der udsendes ikke en yderligere erindring om tilmelding til
medlemmerne.
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Næste møde

17. maj 2011 kl. 16.00 i Nyborg eller hvor generalforsamlingen nu
afholdes.
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Eventuelt

Intet specielt forelå, mødet hævet 19.15

