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Endeligt
Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Skatterevisorforeningen, søndag den 31. august 2008
Deltagere: Niels Andersen, Leif Beltoft, Jesper Kiholm, Kim Tolstrup, Leo Holm, Jørgen Simonsen og Jørn Dysted
Afbud fra: Preben Buchholtz
Dagsorden i flg. indkaldelse af 24. august 2008
1.
2.

Godkendelse af dagsorden samt referat af HB-mødet den 20. maj 2008
Diverse orienteringer
a.
Nyt fra landsformanden
b.
Økonomistatus, regnskabsrapportering, budget 2008 mm
c.
Medlemssituationen
d.
Øvrig gensidig orientering (hvis ikke nedenfor)

3.

Workshop:
a. Joint venture med Københavns Universitet (KU)
b. Samarbejde med Thomson
c. Rekrutteringstiltag nye medlemmer
d. Medlemsundersøgelse Skatterevisoren
e. Opdatering hjemmeside
Næste møder
Eventuelt

4.
5.

Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)

1

Godkendelse af dagsorden
samt referat af HB-mødet
den 20. maj 2008

Dagsorden godkendt, referatet fra sidst skal have rettet datoen

2

Diverse orienteringer

a. Enighed om at der samarbejdes med FRR vedr. lovhøring på specielle
områder, fx gulplade biler. Også enighed om kurser, men FRR har kurser
der overlapper SRF, så derfor næppe nogen stor efterspørgsel fra den
kant. Jesper og Jørgen møder alene ved næste møde med FRR, den 22.
september 2008.

a. Nyt fra landsformanden
b. Økonomistatus,
regnskabsrapportering,
budget 2008 mm
c. Medlemssituationen
d. Øvrig gensidig
orientering (hvis ikke
nedenfor)

Uddelingen af Mogens Elgaards mindepris for første gang forløb i god
stemning og vi forventer, at det er en pris der vil blive lagt mærke til,
når først prisen er indarbejdet og kendt.
Leo har aftalt nyt møde med Erik Blegvad i efteråret. Ikke noget særligt
fra det afholdte møde.
Et medlem har henvendt sig om opdatering af VSO-skemaet på hent-ned
siden – Jørn kontakter forfatteren og hører om han er interesseret i at
opdatere og evt. mod hvilket vederlag det kan ske. Hent-ned siden
relanceres, når den er klar til det i Tips&Tricks
b. Der er nogen recession i foreningens økonomi, grundet det vigende
medlemstal og den vigende omsætning
c. Ingen større ændringer. Mange rejser ud til det private men bliver som
medlemmer.
d. Et af de grønlandske medlemmer deltog i Brædstrup. Nordmænd
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Dagsorden:

Beslutning/konklusion:
(offentliggøres)
deltager næste gang i Roskilde.

3

Workshop

a. Mødet med KU (Københavns Universitet) var godt og fordomsfrit.

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

b. Der har været afholdt et møde med Thomson om et muligt
samarbejde. Der var enighed om at arbejde videre med et samarbejde
om Skatterevisoren, således at den bliver tilgængelig i større eller
mindre grad på nettet. Bladet har en værdi også for andre end
foreningens medlemmer og måske kan Thomson sælge bladet i
abonnement.
c. Jesper, Niels og Kim arbejder videre med et fremstød med Jesper som
tovholder.
d. Leo kontakter redaktionen med henblik på at arbejdet igangsættes.
Redaktionen har skrevet nogle forslag til spørgsmål.
e. Jørn igangsætter et arbejde med bladkontaktpersonerne, for at få
lavet et nyt design. Arbejdet igangsættes ca. 1. oktober 2008.

4

Næste møder

Næste møder afholdes den 28. oktober 2008 kl. 15.00 i Odense.

5

Eventuelt

Eventuelt – Skatteudvalgets fremtid sættes på dagsordenen til drøftelse
næste gang.

