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Vår målsetning er å gi deg aktuelle godkjente kurs 
med dyktige kursholdere i et godt faglig miljø og et 

unikt sosialt fellesskap! 

 
 

SSaammaarrbbeeiiddeennddee  
RReeggnnsskkaappssbbyyrrååeerr  AASS  

 

Følg våre kurs for regnskapsførere, og 
du vil alltid være oppdatert i henhold til 
Finanstilsynets krav om etterutdanning! 

 
Vårt tradisjonelle høstseminar holdes i år 
for 37. gang. Vi har gleden av å ønske 
gamle og nye deltakere velkommen til vårt 
inkluderende kursmiljø med lærerike og 
trivelige kursdager. Spidsbergseter på 
Venabygdsfjellet i Gudbrandsdalen gir en 
fantastisk ramme for hygge, moro, faglig 
kunnskapsutveksling og nettverksbygging!  
 

KURS 1: Onsdag 26. oktober kl. 10.00-15.15 
Sted: Rondesalen 
Kursholder: AARRNNEE  JJØØRRGGEENN  BBEERRGGMMÅÅLL. Autorisert 
regnskapsfører med mer enn 50 års erfaring i bransjen. 
Tidligere daglig leder og innehaver av Vestby 
Regnskapskontor AS. Arbeider nå deltid for Vestby 
Regnskapskontor AS og ASB Regnskap og Kontor AS.  
 

TEMA: VEIEN TIL SKATTEMELDING FOR 
ENKELTPERSONFORETAK 
Kursopplegget er skreddersydd for SR, og det er lagt opp 
til at det er tid og rom for spørsmål og diskusjoner 
underveis i kurset. Hovedtemaer er: 
➢ Regnskapshistorie og standard kontoplan 
➢ Avstemming, sjekklister og forberedelse i 

regnskapet før årsoppgjør 
➢ Årsavslutning i Skatteetatens nye portal, Sirius-

prosjektet 
➢ Enkelte utfordringer vi møter i Sirius, bl.a. 

varelager, kundefordringer, anleggsmidler, 
næringsbiler, periodisering 

➢ Andre aktuelle problemstillinger ved 
regnskapsføring; bl.a. fakturaer hvor det kun skal 
betales inng.mva til leverandør, snudd avregning 
mva (reversed Charge), tolldeklarasjoner. 
 

Målgruppe: Alle som arbeider med regnskap. 
 

Oppdatering:  
Regnskapsfører: Finansregnskap 4 t, Bokføring 1 t 
Revisor:  Regnskap 5 t 
 
 
KURS 2: Onsdag 26. oktober kl. 15.30-17.15 
Sted: Rondesalen 
Kursholder: AARRNNEE  JJØØRRGGEENN  BBEERRGGMMÅÅLL   
 
TEMA: PRAKTISKE PROBLEMSTILLINGER I DET DAGLIGE 
ARBEIDET VED REGNSKAPSKONTORET 
Vi ønsker å gjenta suksessen fra Hunderfossen der det 

var et eget kurs for medarbeidere. Denne gangen blir 

det et 2-timers kurs. Her har dere muligheten til å melde 

inn problemstillinger eller tema dere ønsker å lære mer 

om. Kom gjerne med konkrete saker.  

 

Arne Bergmål planlegger kurset ut fra innkomne spørsmål, 

og vil også gå gjennom enkelte praktiske problemstillinger 

han har sett i arbeidet som autorisert regnskapsfører og 

leder på regnskapskontor.  

 
Vi ønsker at dere melder inn spørsmål tilknyttet temaet på 
epost: medarbeider@sr-net.no   
 
Målgruppe: Alle som arbeider med regnskap, også åpent 
for autoriserte regnskapsførere. 
 

Oppdatering:  
Regnskapsfører: Annet 2 t 
Revisor:  Annet 2 t 
 
 
KURS 3: Onsdag 26. oktober kl. 15.30-17.15  
Sted: Mumellom 
Ordstyrer: ARVID LYSLID, Lyslid Regnskap AS 
 
TEMA: LEDERSAMLING 
Vi har også i år satt av tid til en felles ledersamling der vi 
diskuterer aktuelle aspekter ved drift av regnskapskontorer. 
Dette er et aktivt diskusjonsforum der vi utveksler 
erfaringer og har innspill fra medlemskontorene.  
 
Diskusjonstemaer:  
➢ Kvalitetskontrollen: Erfaringer og gjennomgang 

➢ Virksomhetsstyring: Kvalitetsstyring, hvitvasking, lede 

ansatte, oppdrag, og generelt om daglig drift i 

regnskapskontorer.  

➢ Hvilke systemer bruker vi, og hvordan fungerer de? 

➢ Prising, hvordan tjener vi penger? Dele erfaringer, 

hvordan driver vi?  

 

Målgruppe: Daglig/faglig ledere på regnskapskontor  
  

Oppdatering:  
Regnskapsfører:  2 t Annet  
Revisor:   2 t Annet 
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KURS 4: Torsdag 27. oktober kl. 09.00-16.00 
Sted: Rondesalen 
Kursholder: RROOYY  KKRRIISSTTEENNSSEENN..  Høyskolelektor ved 
Handelshøyskolen BI. I tillegg kjent foreleser i Regnskap 
Norge og hos SR i mange år. Flere års erfaring fra 
Skattedirektoratet, Økokrim og Info Tjenester. 
  
TEMA: NY REGNSKAPSLOV OG NY GRFS 
Kurset gjennomgår de nye reglene i sin helhet, men med 
hovedfokus på de områdene der det er endringer i 
forhold til gjeldende regelverk. Punktvis vil vi bl.a. være 
innom:  
➢ Autorisasjonsplikt  
➢ Nye begreper 
➢ Godkjenning og etterutdanning 
➢ Tilbakekalling av godkjenning, straff 
➢ Organisering av regnskapsvirksomheten og 

taushetsplikt 
➢ Etablering, forberedelse og fortsettelse av 

regnskapsoppdrag 
➢ Utførelse og dokumentasjon av regnskapsoppdrag 
➢ Kvalitetskontroll på regnskapsoppdrag 
 
Målgruppe: Alle som arbeider med regnskap. 
 

Oppdatering:  
Regnskapsfører: Rettslære 4 t, GRFS 3 t 
Revisor:  Foretaksrett 7 t 
 
 
KURS 5: Fredag 28. oktober kl. 09.00-16.00 
Sted: Rondesalen 
Kursholder: HHAARRAALLDD  SSTTRRAANNDDEENNÆÆSS..  Advokat. 
Spesialisert i forretningsjuridiske emner med bl.a. flere 
års erfaring fra skattedirektoratet, skatteavdelingen. 
Harald foreleser i skatterett og bedriftsjuridiske emner 
både ved læresteder, for organisasjoner og i 
bedriftsrettede kurs 
  
 
 
 

 
 

TEMA 1: HVITVASKING OG KRIMINALITET I 
REGNSKAPSBRANSJEN 
Effektivt anti-hvitvaskingsarbeid krever forståelse for 
både rutiner, oppgaver og økonomisk kriminalitet. Vi ser 
spesielt på kravene i det daglige arbeidet og hvilke 
former for kriminalitet som kan foreligge.   
➢ Regelverket 
➢ Kriminalitet i regnskapsbransjen 
➢ Hvitvaskingslovens system 
➢ Risikoklassifisering og risikobaserte kundetiltak 
➢ Løpende oppfølging 
➢ Nærmere undersøkelser og rapportering til Økokrim 
➢ Politisk eksponerte personer (PEP) 
➢ Reelle rettighetshavere 
➢ Hvilke IT-systemer krever arbeidet av oss? 
 
TEMA 2: UTVALGTE EMNER FRA 
MERVERDIAVGIFTSRETTEN 
➢ Forutsetninger for riktig avgiftsoppgjør 
➢ Ny mva-oppgave 
➢ Fradrag for inngående avgift 
➢ Noen nyheter på mva-området 
➢ Gjennom- og viderefakturering 
➢ Omvendt avgiftsberegning 
➢ Justering 

 
Målgruppe: Alle som arbeider med regnskap. 
 

Oppdatering:  
Regnskapsfører: Skatt/avgift 3 t, Rettslære 3 t, GRFS 1 t 
Revisor:  Skatt 3 t, Foretaksrett 4 t 

 

Det vil i alle kursene bli anledning til å 
stille spørsmål underveis. Kursholderne 

er utrolig kunnskapsrike, og pleier 
alltid å finne svar på det vi lurer på.  

 

 

Felles aktiviteter og bespisning 
Spidsbergseter byr på nydelig mat, og vi får buffet 
med fantastisk utvalg til middag tirsdag og 
onsdag. Også til frokost og lunsj kan vi nyte mat 
fra en rikholdig og velsmakende buffet, og i 
kurslokalene har vi fat med frukt, grønt og litt 
annet godt å bite i. Tradisjonen tro skal vi ha en 
deilig 3-retters festmiddag torsdag kveld. Det blir 
taler, sanger og noen muntre innslag. Her får alle 
en fin anledning til å bli bedre kjent, og mulighet 
til å bygge nyttige og gode faglige nettverk.  
 

Ta med uteklær og sko som holder dere varme i 
vind og sno! Det kan være snø på fjellet så sent i 

oktober, og det blir uteaktiviteter for alle!  
 

 Husk også badetøy dersom du ønsker å benytte 
hotellets basseng og spa-avdeling!  

 
I år planlegger vi aktiviteter både innendørs og 

utendørs.  
 
Medlemsmøte og SR-kveld 
Etter vel endt seminar, blir det SR-kveld fredag for 
de som blir over til lørdag og skal delta på 
medlemsmøtet. Ta med badetøy – gjerne de med 
striper! 
 
Medlemsmøtet blir lørdag 29. oktober, i 
Mumellom møterom, med start klokken 10 og 
slutt kl. 12. Agenda vil bli sendt ut senere til de 
som er påmeldt, men temaer vil bl.a. bli neste års 
høsttur og høstseminar. Vi vurderer også å starte 
opp et kompetansehevningskurs over samme lest 
som vi har hatt tidligere.  

 



Praktiske opplysninger 
 

Hotell 
Spidsbergseter Resort Rondane, Flaksjølivegen 82, 
2632 Venabygd. Telefon: 61 28 40 00.  
E-post: booking@spidsbergseter.no   
Se www.spidsbergseter.no  for mer info og 
veibeskrivelse.  
 

Spidsbergseter Resort Rondane er en liten familieresort 
og høyfjellshotell som ligger på Venabygdsfjellet, også 
kalt Ringebufjellet, i Ringebu Kommune. Spidsbergseter 
har en fantastisk beliggenhet på snaufjellet, kun 2 km fra 
Rondane Nasjonalpark. 
 

Priser 
Hotell-opphold pr person: 
Tirsdag-onsdag inkl. kveldsbuffet,  
overnatting og frokost onsdag:  kr. 1 250,- 
Fullpensjon onsdag-torsdag morgen kr. 1 600,- 
Fullpensjon torsdag-fredag morgen: kr. 1 900,- 
Fullpensjon fredag-lørdag morgen:  kr. 1 900,- 
Dagpakke siste kursdag:    kr.    570,- 
Tillegg for enkeltrom:   kr.    250,- pr døgn. 
 
Oppholdet gjøres opp direkte med hotellet, men bestilles 
via SR.  
 

Kursavgift pr person: 
 

Kursavgift pr dag: kr. 2 350,- / 2 800,- * 
Dagpris: **)  kr. 2 900,- / 3 350,- * 
3 kursdager  kr. 5 750,- / 7 500,- * 
 
Inklusive kursdokumentasjon samt kaffe/te, kaker og 
frukt/grønnsaker under kurset. 

 
* Ikke medlemmer. 
 
**) Ikke overnatting eller middag, kun dagpakke inkludert lunsj 
på hotellet. 

Samarbeidende 
Regnskapsbyråer AS 
Samarbeidende Regnskapsbyråer AS ble stiftet i 1987 og 
eies av 17 regnskapskontorer.  
 
Kursvirksomhet er selskapets hovedaktivitet. Det 
arrangeres kurs og medlemsmøter fire ganger i året. 
Høstseminaret har utviklet seg til å bli vårt 
hovedarrangement, med større innslag av deltakere fra 
andre enn medlemskontorene. 
 

Vår målsetting er å kunne holde 
konkurransedyktige priser på godkjente kurs, 

samt skape en kollegial og hyggelig atmosfære 
rundt arrangementene! 

 
 
Vi håper vår kursmeny for årets høstseminar faller i 
smak og at vi treffes på Spidsbergseter for lærerike 
kursdager og en hyggelig atmosfære som gir overskudd 
og tiltakslyst til å bistå næringslivet med vår rådgivning 
også i tiden fremover. 
 
Ta gjerne kontakt med kursansvarlige eller noen fra 
styret i SR under høstseminaret dersom du ønsker 
ytterligere orientering om SR eller kunne tenke deg å bli 
et tilsluttet medlem av SR. 
 

Sjekk ut hjemmesiden vår: http://sr-net.no/ 

 
 

Påmelding innen 15/9: 
Påmelding og spørsmål sendes på e-post til 
kursansvarlig i SR: 

Anne Svenkerud Bjørgo 
Mobil: 41 20 11 22 
Mail: anne@bjorgo.no 

 

Rabatt ved tidlig påmelding innen 31/8 
Det er kr 500 i rabatt for påmelding innen 31. august. Dette 
gjelder kun for 3 kursdager. Pris blir da kr. 5250,- for 
medlemmer og 7 000 for de som ikke er medlem. Det er 
ingen rabatter ved påmelding etter 31. august.  
 

Avbestilling 
Påmeldingen til kurset er bindende. Fakturert kursavgift 
betales før kursstart. Ved manglende oppmøte, ettersendes 
kursdokumentasjonen.  
 
Ved påmelding etter onsdag 15. september, påløper det en 
ekstrakostnad på kr. 1000,- pr påmelding og eventuell 
endring. Dette da hotellet har "låst" vår booking og dette 
medfører ekstraarbeid for oss i kurskomiteen og for 
hotellet.  
 
Ved avmelding pga. dokumentert sykdom innen 4 uker før 
kursstart refunderes 50 % av kursavgift. For avbestilling av 
hotellreservasjon må hotellets regler etterfølges.   
NB! Alt opphold på hotellet bestilles og samordnes via oss. 
Vi trenger følgende informasjon på e-post for å sikre 
korrekt bestilling hos hotellet:  
 
Se skjema for påmelding, som skal ligge vedlagt i den  
e-posten dere mottok her. Her fyller man inn i Excel filen 
og sender dette som påmelding i retur.  
 

Vi skal kun ha ett skjema fra hvert kontor 
 
Fyll inn: 
➢ Firmanavn 

➢ Deltakerne sine navn bortover i kolonnene 

o Navn + etternavn 

➢ Sett X for de dagene de enkelte skal ha kurs 

➢ Noter allergier under navn på de det eventuelt gjelder 

➢ Sett inn dato for ankomst og avreise 

➢ Det skrives kun i blått felt 
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HØSTSEMINAR FOR SAMARBEIDENDE
REGNSKAPSBYRÅER PÅ

 

SPIDSBERGSETER RESORT RONDANE

Spidsbergseter Resort Rondane ligger på
Venabygdsfjellet i Ringebu Kommune.

Hotellet er familiedrevet gjennom
generasjoner og har en fantastisk

beliggenhet på snaufjellet, 950 moh. og
kun 2 km fra Rondane Nasjonalpark. 

 
Spidsbergseter har i mange år vært

samlingsstedet for SR sine
høstseminarer. Vi kan i år igjen glede oss

til rikholdige frokostbuffeer, nydelige
middager, trivelig atmosfære og akkurat
passe store lokaler for samlingene våre.

 



Spidsbergseter har vært drevet av familien Spidsberg helt siden de første
tømmerstokkene ble lagt på plass i 1919. Stedet har utviklet seg fra seter til hotell

gjennom 4 generasjoners vertskap. I dag er det Sindre Spidsberg og Elise Løkken som
driver og utvikler hotellet videre for å møte behovene til dagens gjester. Med seg på
laget har dem en dedikert gjeng ansatte hvor alle fungerer som hotellets vertskap.

Dette vil du føle på, at alle som jobber på hotellet ønsker det beste for akkurat deg. 
 

Du skal føle at du har kommet til noe ekte og at ting blir sagt med hjertet. Her finner du
plassen, fasilitetene og tilbudene du ønsker deg. Stedet byr på en unik familiær og

rustikk atmosfære som innbyr til både avkobling, hygge og friluftsliv. 



www.spidsbergseter.no   booking@spidsbergseter.no   612840000

Spidsbergseter Resort Rondane består i dag av hotell, flere leilighetsbygg, hytter,
campingplass og Spidsbergseter Skisenter. På hotellet finner du Villreinen Cafe & Bar,
Fjellrypa Sport & Interiør og Karlsvogna Fjellbad, den deilige velværeavdelingen med
basseng, steambad, badstue og boblebad. Det perfekte stedet for avkobling etter en

intens møtedag eller mellom turer og måltider. 
 

Praktisk informasjon
Innsjekk i resepsjonen mandag-lørdag fra kl. 15.00 og søndag fra kl. 17.00

Utsjekk mandag-lørdag senest kl. 11.00 og søndag senest kl. 13.00
Kr. 300,- for å sjekke inn tidlig eller beholde rom utover ettermiddagen. Avtales i

resepsjonen senest dagen før. Bagasjerom og garderobe finnes tilgjengelig.


