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Forsinket og begrænset Nyhedsbrev
Som oplyst i mail fra Skatteankestyrelsen af 11. april 2016 har FDS ønsket at skabe en fortegnelse over medlemmer af skatteankenævn samt
skatte- og vurderingsankenævn, bl.a. med henblik på at kunne udsende
nyhedsbreve. Skatteankestyrelsen har i denne forbindelse tilkendegivet
som sin opfattelse, at medlemmernes email adresser ikke er indsamlet
til brug for sekretariatsbetjeningen, og at de derfor ikke kan udleveres
til FDS uden direkte samtykke fra den enkelte.
Imidlertid har et lille mindretal fortsat ikke givet et sådant samtykke, og
dette Nyhedsbrev, som Skatteankestyrelsen mener godt at kunne udsende, sendes derfor i første række kun til dem, der har meddelt deres
samtykke hertil.
Efterfølgende vil Skatteankestyrelsen udfinde dem som ikke har givet
samtykke, som dermed vil modtage Nyhedsbrevet nogle dage forsinket
i forhold til de, som modtager det direkte.
Bemærk venligst, at Nyhedsbreve herefter alene vil blive udsendt til de
medlemmer, som har meddelt deres samtykke hertil.

Varsling af datoer for regionale møder
Som følge af at FDS i 2016 ikke holder Årsmøde, finder mødet med
medlemmerne i stedet sted på 2 regionale møder. På hvert møde vil
hvert af de politiske partier, der er repræsenteret i bestyrelsen, være til
stede. De 2 møder finder sted som 1-dages møder som følger
Øst:
Dato: 25. oktober 2016, kl. 10:00 - 16:00
Sted: Hotel Scandic, Vester Søgade, København V
Vest:
Dato: 31. oktober 2016, kl. 10:00 - 16:00
Sted: Hotel Scandic, Østergade, Aarhus
Man kan selv vælge hvilket af møderne man ønsker at deltage i.
Program, invitationer og oplysninger om tilmelding mv. udsendes inden
møderne, og vil også kunne ses på nævnsmedlemmernes SharePoint.
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Planlagte bestyrelsesmøder den resterende del af 2016
Onsdag den 5. oktober 2016
Tirsdag den 6. december 2016
Som sædvanligt er nævn og nævnsmedlemmer velkomne til at fremsende spørgsmål og/eller emner, som ønskes drøftet på disse møder.
Fremsendelse bedes venligst ske til formanden på følgende adresse:
rp@rplaw.dk

Med venlig hilsen

Richard Petersen

