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News nr. 9 – 2017 fra A2012
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012

Skema til udbetaling af kørselsgodtgørelse

På repræsentantskabsmødet i januar blev der efterlyst et skema til kørselsgodtgørelse, som A2012 tidligere
har udgivet. FU har fundet de gamle skemaer frem og opdateret dem med ændringer i regler og takster.
Det nye skema vedhæftes og anbefales til brug i antenneforeningerne. Når skemaet er udfyldt med alle nødvendige oplysninger, opfylder det Skats krav til, at kørselsgodtgørelse for ”tjenstlig” kørsel for antenneforeningen kan udbetales skattefrit. Bemærk, at kørselsgodtgørelse udbetalt efter reglerne til personer, der ikke
har et ansættelsesforhold til antenneforeningen (som altså ikke får løn), ikke skal indberettes til Skat.
Under 3. faneblad, ”Indtastning”, kan bl.a. foreningens navn indtastes. Bemærk, at foreningen kan beslutte
et andet og mindre beløb end de 3,53 kr. pr. km, der er maksimum, hvis udbetaling skal ske skattefrit.
Samtidig vedhæftes Skatte- og Økonomiudvalgets satser og vejledning for 2017 (dateret 23.12.2016), hvor
der er flere detaljer for kørsel.
A2012 vil inden årets udgang udsende nye satser for 2018. A2012 vil også udsende evt. ændringer i reglerne.
Skriv til os, hvis I har spørgsmål eller kommentarer.

A2012 deltager ikke i Copenhagen Future TV Masterclass og Workshop 3.4.2017

Mange antenneforeninger og A2012 har netop modtaget invitation til ovenstående arrangement, der afholdes i Industriens Hus kl. 9-15 og koster 3.900 kr. + moms pr. deltager. Formiddagen dækkes af Colin Dixon fra
Netflix, som mange har hørt et par gange de senere år. Eftermiddagen dækkes af Wilke, der fortæller om
unges tv-forbrug.
FU har drøftet og vurderet programmet, som dækker relevante, men kendte tendenser, som vi allerede har
hørt om mange gange i de senere år. Vi er derfor ikke overbevist om, at deltagelse er tiden og pengene værd.
Skulle andre foreninger beslutte sig for at deltage, hører vi gerne om erfaringer.
Med venlig hilsen fra FU
Bernt Freiberg, formand
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Poul Juul, næstformand
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Tage Lauritsen, sekretær
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Send gerne mail til os alle på en gang: FU@A2012.DK.
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