
Vedtægter for SRF Skattefaglig Forening 

2017 

 

Foreningen er dannet på en ide om, at et fagligt 
fællesskab kan kvalificere medlemmerne i deres 
daglige arbejde 

Navn 

 

§ 1 Foreningens navn er: SRF Skattefaglig Forening. 

Foreningen er stiftet den 14. juni 1969. Foreningens 

binavn er: Skatterevisorforeningen (SRF). 

 

Stk. 2 Foreningen er en landsforening der er opdelt i 

følgende geografiske områder: 

 

• Område 1 Nordjylland 

• Område 2 Midtjylland 

• Område 3 Sydjylland-Fyn 

• Område 4 Midt- og Sydsjælland 

• Område 5 Nordsjælland-København 

 

Stk. 3. Til et område henhører alle arbejdspladser, der er 

beliggende indenfor området uanset organisatorisk 

tilhørsforhold. 

Formål 

§ 2 Foreningens formål er: 

a) at bidrage til medlemmernes faglige 

dygtiggørelse, 

b) at medvirke til at udbygge det faglige og 

kollegiale fællesskab medlemmerne imellem, 

c) og at synliggøre foreningens holdninger med 

henblik på at påvirke beslutningsprocesser 

indenfor fagområdet, 

d) at udbyde andre almennyttige aktiviteter efter 

bestyrelsens nærmere bestemmelse. 

Stk. 2. Formålet søges fremmet bla. ved: 

a. at udbyde relevante kurser, alene eller i 

samarbejde med andre, 

b. at samarbejde med andre foreninger og 

sammenslutninger samt andre interessenter 

indenfor fagområdet, 

c. at søge medvirken i udvalg og arbejdsgrupper 

indenfor fagområdet, 

d. at være tilstede med relevant information på 

internettet, herunder facebook og lignende. 

Medlemmer 

§ 3 Som ordinært medlem af foreningen kan optages 

offentligt og tidligere offentligt ansatte, som har bestået 

Skatterevisoruddannelsen/Den skattefaglige 

Diplomuddannelse, ToldSkats fuldmægtiguddannelse, 

Den Toldfaglige Etatsuddannelse, den til enhver tid 

gældende diplomuddannelse på skatte- og 

afgiftsområdet, eller en uddannelse som, efter 

bestyrelsens bestemmelse, kan sidestilles hermed.  

Stk. 2. Som ordinært medlem af foreningen kan også 

optages personer der ikke er eller har været offentligt 

ansatte, når de har en uddannelse nævnt i stk. 1 eller en 

uddannelse som bestyrelsen har sidestillet hermed jf. stk. 

1. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan dispensere fra de i stk. 1 og stk. 2 

nævnte bestemmelser. 

Stk. 4. Som æresmedlem kan udnævnes personer, der har 

ydet en særlig indsats for foreningen. Beslutning om 

udnævnelse af æresmedlemmer træffes af 

generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 

Stk. 5. Medlemmer, der overgår til pension eller efterløn, 

kan fortsætte i foreningen som seniormedlemmer. 

Stk. 6. Personer beskæftiget i den offentlige 

skatteadministration, samt personer der ikke er eller har 

været offentligt ansatte kan, når de har påbegyndt en af 

de uddannelser der berettiger til optagelse som ordinært 

medlem, optages som studerende medlem. 

Stk. 7. Alle medlemmer af foreningen er valgbare og har 

samme stemmeret. 

Stk. 8. Optræder et medlem i strid med foreningens 

interesser, kan vedkommende udelukkes af foreningen, 

når en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen 

vedtager det med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Pågældende medlem har ret til at deltage i 

generalforsamlingens behandling af sagen. 

Stk. 9. Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker 

ved henvendelse til foreningens kasserer ved anvendelse 

af de formularer, der findes på foreningens hjemmeside 

www.srf.dk. 

Stk. 10. Ordinære medlemmer og studerende medlemmer 

optages normalt i det område, hvori vedkommendes 

arbejdsplads er beliggende. Det påhviler medlemmerne, 

via e-mail til foreningens kasserer, at give foreningen 

meddelelse om ændring af arbejdsplads. 

Stk. 11. Seniormedlemmer iht. § 3, stk. 5, optages i det 

område, hvor de bor. 

Medlemmernes hæftelse 

§ 4 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld og 

forpligtelser og har ikke krav på andel af foreningens 

formue. 

http://www.srf.dk/


Kontingent 

§ 5 Ved indmeldelse i foreningen betales et indskud. 

Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen 

med virkning for det følgende regnskabsår. Kontingentet 

forfalder til betaling den 15. januar for det kalenderår det 

gælder for. 

Stk. 2. Har et medlem ikke betalt kontingent efter første 

erindringsskrivelse, kan vedkommende udelukkes af 

foreningen. 

Stk. 3. Et medlem, der er udelukket af foreningen, kan 

først optages på ny, når restancen er betalt, og mod 

betaling af nyt indskud. 

Stk. 4. Medlemmer som nævnt i § 3, stk. 5 og 6 

(seniormedlemmer og studerende medlemmer) opnår en 

rabat på 50% af det efter stk. 1 fastsatte kontingentbeløb. 

 

Generalforsamling 

§ 6 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle 

foreningens anliggender, og træffer sine afgørelser ved 

almindeligt stemmeflertal, bortset fra de i § 13, stk. 2 og 

stk. 3 nævnte tilfælde. 

Stk. 2. Deltagelse i generalforsamlingens afstemninger 

kræver medlemmets personlige fremmøde. 

Stk. 3. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er 

beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. 

Stk. 4. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis et 

medlem kræver det. 

§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj 

eller juni måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Fastsættelse af kontingent og indskud 

5. Indkomne forslag 

6. Valg 

Ulige årstal: 

a. Landsformand 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer 

c. En 1. bestyrelsessuppleant 

d. 1 revisor for 2 år ad gangen 

e. En 1. revisorsuppleant for 2 år ad gangen 

 

Lige årstal: 

a. Kasserer 

b. 1 bestyrelsesmedlem 

c. En 2. bestyrelsessuppleant 

d. 1 revisor for 2 år ad gangen 

e. En 2. revisorsuppleant for 2 år ad gangen 

 

7. Eventuelt 

 

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail af 

bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet af 

generalforsamlingen, skal indsendes til landsformanden 

senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, jf. 

dog § 13, stk. 1. 

Stk. 4. I forbindelse med den ordinære generalforsamling 

afholdes landsmøde eller faglig dag. Bestyrelsen kan 

bestemme, at landsmøde eller faglig dag ikke afholdes, 

eller at det afholdes på et andet tidspunkt end i 

forbindelse med generalforsamlingen. 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis 

bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/10 af 

foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring 

herom overfor bestyrelsen. Begæringen skal indeholde 

begrundet dagsorden samt forslag til beslutning. 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden finder sted efter 

reglerne i § 7, stk. 2, og skal ske inden 1 måned efter 

modtagelse af begæringen herom. 

Bestyrelsen 

 

§ 9 Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer og består af 

landsformand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer. 

  

Stk. 2. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af 

generalforsamlingen, jf. § 7, stk. 1. 

 

Stk. 3. Efter hver generalforsamling konstituerer 

bestyrelsen sig med sekretær og næstformand. 

  

Stk. 4. Hvis et medlem af bestyrelsen fratræder i 

valgperioden indtræder en suppleant, for resten af den 

fratrådtes valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig 

herefter på ny jf. stk. 3. 

 

Bestyrelsesfunktionen 

 

§ 10 Landsformanden indkalder til bestyrelsesmøde, når 

han finder det påkrævet, eller når mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer 

beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved 

stemmelighed er landsformandens eller ved dennes 

fravær næstformandens stemme afgørende. 

 

Stk. 3. Sekretæren fører foreningens protokol. 

 

Stk. 4. Kassereren er ansvarlig for føring foreningens 

regnskab og står for betaling af udgifter, opkrævning af 

kontingenter og øvrige indtægter der tilfalder foreningen. 

 



Stk. 5. Honorarer, diæter og godtgørelser vedrørende 

foreningens administration fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan antage medhjælp til foreningens 

administration. 

Udvalg 

§ 11 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse opgaver 

inden for alle væsentlige skattefaglige områder. 

Udvalgenes formænd kan deltage i bestyrelsens møder 

som observatører med tale-, indstillings- og forslagsret. 

 
Foreningens regnskab 

 

§ 12 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Årsregnskabet skal være udarbejdet snarest muligt og 

senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. 

Stk. 2. På generalforsamlingen aflægges det reviderede 

årsregnskab. 

Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af de valgte 

revisorer. 

Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen 

§ 13 Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal 

optages på en generalforsamlingsdagsorden og udsendes 

sammen med indkaldelsen til denne. 

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages 

med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

Stk. 3. Forslag til beslutning om opløsning af foreningen 

optages på en generalforsamlingsdagsorden og 

beslutning herom træffes af generalforsamlingen ved 

simpelt stemmeflertal. Generalforsamlingens beslutning 

om opløsning af foreningen er betinget af, at 

beslutningen ved en efterfølgende urafstemning 

godkendes af et flertal af medlemmerne. 

Stk. 4. Ved foreningens opløsning skal formuen 

anvendes til almenvelgørende eller på anden måde 

almennyttige formål, efter generalforsamlingens nærmere 

vedtagelse.

 

Således vedtaget af generalforsamlingerne den 18. maj 

1988 og ændret af generalforsamlingen den 1. maj 1991, 

den 14. juni 1994, den 14. juni 1999, den 18. maj 2004, 

den 24. maj 2005, den 9. maj 2006, den 8. maj 2007, den 

20. maj 2008, 19. maj 2009, den 12. maj 2010 og den 23. 

maj 2012 og den 1. juni 2017. 

 

 

 

Ikrafttrædelse og overgangsregler, ved ændringen i 

2017 

 

Vedtægtsændringerne træder i kraft straks og finder 

således anvendelse ved valgene under dagsordenens 

punkt 6 

 

Ikrafttrædelse og overgangsregler, ved ændringen i 

2010 

 

Generel ændring: overalt i de hidtidige vedtægter er 

”Hovedbestyrelsen” ændret til ”bestyrelsen” 

 

Ændringerne af vedtægterne træder i kraft straks efter 

vedtagelsen. Kredsbestyrelserne nedlægges straks efter 

vedtagelsen, dog gælder der følgende 

overgangsbestemmelser vedr. valg til bestyrelsen. 

 

Redaktøren, Fr. Anne Lucas indtræder efter vedtagelsen 

af vedtægtsændringerne 2010 i bestyrelsen. 

 

Følgende fortsætter i bestyrelsen indtil de er på valg igen 

i 2011: 

 Landsformand 

 Kredsformænd for kreds 1 og 5, som 

områdeformænd hhv. for område 1 og 5 

 Kim Tolstrup som uddannelsesansvarlig 

 

Følgende fortsætter i bestyrelsen indtil de er på valg igen 

i 2012: 

 Kredsformænd for kreds 2 og 4, som 

områdeformænd hhv. for område 2 og 4 

 

Der skal ske nyvalg til følgende poster for 2 år: 

1. Kasserer 

2. Områdeformand område 3, dog kun for 1 år 

(Jesper Kiholm modtager valg) 

3. 1. og 2. bestyrelsessuppleant (1. 

bestyrelsessuppleanten dog kun for 1 år) 


