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Sidene er forfattet av:

Inge-Henning Stikholmen, 1967, (Reg.rev.), IHS Revisjon & Regnskap
Ingfrid Håland, 1983, (Stat.aut.), RSM Hasner
Vibeke Jenssveen, 1976, (Stat.aut.), Visma Services Norge
Siri Bjerke, 1978, (Stat.aut.), Ernst & Young
André Tinjar Nordseth, 1981, (Stat.aut.), Deloitte
Marianne Guløy Lia, 1964, (Stat.aut.), Ernst & Young
Kirsti Helene Rødfjell Pettersen, 1981, (Stat.aut.), KPMG
Bjørnar Hjelmeseth Hovin, 1984, (Stat.aut.), Ernst & Young

Praksismedlemmer
Diana Madsen, 1985, MGI Revisjon Asker DA
Elisa Seilama, 1977, Riksrevisjonen seksjon 2.1
Ingve Husveg, 1968, Bryne Revisjon AS
Emir Hatibovic, 1969

Nye medlemmer 12. januar – 20. februar

Medlemmer med revisorgodkjenning
Tom Erik Gregussen, 1981, (Reg.rev.), Høidahl & Solheim AS
Monica Vottestad Meløy, 1970, (Reg.rev.), Kyst-Revisjon AS
Randi Axelsen Andraa, 1968, (Stat.aut.), Felleskjøpet Agri
Marte Mari Ringstad, 1983, (Reg.rev.), Crowe Horwath AS
Alexander Bronken, 1982, (Reg.rev.), Crowe Horwath AS
Maija Hannele Buvarp, 1980, (Reg.rev.), RevisorGruppen Hordaland
Odny Stangeland, 1985, (Reg.rev.), FSS Revisjon AS
Ellen Horpestad, 1985, (Reg.rev.), Aktiv Revisjon AS
Mona Ramberg Mjøsund, 1984, (Reg.rev.), BDO
Thorstein Grimsrud, 1980, (Reg.rev.), BDT Viken Revisjon AS
Marianne Kuras, 1975, (Stat.aut.), Elkjøp Nordi
Arve Dypaune, 1972, (Reg.rev.), Revisorhjelpen
Helene Bornø Skeie, 1983, (Stat.aut.), Myrdahl & Sveen

Utdanningsmessene 
2012
Revisorforeningen har i vår deltatt på utdan-
ningsmessene i Trondheim, Oslo og Lille-
strøm med meget god bistand fra revisjons-
selskapene. Vi tiltrekker oss mye nysgjerrig 
skoleungdom som er interessert i å vite mer 
om revisorutdanning og revisoryrket. Mange 
ungdommer deltar i vår uformelle kunn-
skapskonkurranse. Det er en fin måte å 
komme i dialog med de besøkende på.

Revisorforeningen vil rette en spesiell takk 
til de fra revisjonsselskapene som har 
bistått oss under utdanningsmessene  
– deres entusiasme og kunnskap er avgjø-
rende når vi skal formidle alle valgmulig-
hetene man har ved å satse på en revi-
sjons-/økonomiutdanning.

Norges beste forsikringsavtale?
Revisorforeningen tilbyr svært gunstige medlemsforsikringer. Besparelser i premie på 
mellom 30 og 50 % i forhold til eksisterende forsikringsavtaler er ikke uvanlig. Sjekk hva 
du kan spare!

Mer informasjon, online prissjekk og tegning av private forsikringer gjør du under  
«forsikringer» i verktøykassen på revisorforeningen.no.

Vi tilbyr hele produktspekteret av forsikringer for deg som privatperson og for ditt  
revisjonsfirma.

Enklere for deg å kopiere lovlig
En avtale mellom Revisorforeningen og rettighetshaverorganisasjonen Kopinor gjør det 
enklere for deg som medlem å kopiere lovlig.

Enhver virksomhet vil i et visst omfang i løpet av et år kopiere fra bøker, aviser, tids-
skrifter mv. Ikke alle tenker over at dette ofte er opphavsrettslig beskyttet materiale som 
det i utgangspunktet er ulovlig å kopiere uten særskilt tillatelse.

Avtalen mellom Revisorforeningen og Kopinor gir ansatte medlemmer og ansatte innen 
revisjon i revisjonsvirksomheter forhåndstillatelse til å kopiere fra norske og utenlandske 
publikasjoner av alle slag. Revisorforeningen betaler kopivederlaget på vegne av medlem-
mene.

Enkelt å respektere opphavsretten
Med kopieringsavtale slipper man å spore opp opphavspersoner og utgivere for å inn-
hente tillatelse og avtale vederlag hver gang det er behov for å kopiere fra opphavsrettslig 
beskyttet materiale til intern bruk i virksomheten.

Gjennom fellesavtalen oppnår Revisorfore-
ningen en betydelig rabatt i forhold til om 
medlemmene hadde inngått avtaler enkelt-
vis. Gjennomsnittlig antall vederlagspliktige 
kopisider er beregnet ut fra undersøkelser i 
næringslivet, og satt til 80 kopisider pr. 
ansatt.

Mer informasjon om Kopinor-avtalen finner 
du i verktøykassen på revisorforeningen.no

HJELPER: Waqar Zia fra RevisorGruppen 
Kolbotn (i midten) og Frode Giling fra Crowe 
Horwath AS Oslo (til høyre) hjelper nysgjerrige 
besøkende på Revisorforeningens stand under 
årets utdanningsmesse i Oslo Spektrum.
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Alle fordeler kommer 
medlemmene til gode
I motsetning til hva som er vanlig i andre 
medlemsorganisasjoner, avviser Revisor-
foreningen på prinsipielt grunnlag å inngå 
fordelsavtaler med såkalt kick-back. Kick-
back er returprovisjon, det vil si at en gitt 
andel av fordelen som oppnås gjennom 
avtalen tilfaller organisasjonen. Alle forde-
ler som følger av våre avtaler, tilfaller med-
lemmene ubeskåret. Når Revisorforenin-
gen forhandler avtaler, er vårt fokus ute-
lukkende nytte for medlemmene.

Få fravalg i januar og 
februar
Etter fjorårets rush avtar det nå med mel-
dinger om fravalg av revisjon. De siste 
ukene har antall fravalg på landsbasis ligget 
på i overkant av 30 i uken.

Hittil i år (t.o.m. uke 7) er det registrert til 
sammen 150 fravalg blant etablerte selska-
per. Antall fravalg i 2011 var 48 000. Av 
disse var 44 319 blant etablerte selskaper.

Revisorforeningen samarbeider med  
Universum
I samarbeid med Universum kartlegger Revisorforeningen hva studenter synes er viktig i 
forhold til karriere. Vi kartlegger hvilken karriere studentmedlemmene passer til og 
hvilke arbeidsgivere som matcher deres profil. 190 av Revisorforeningens over 1100  
studentmedlemmer har allerede svart på undersøkelsen.

Deltakerne får en WetFeet Insider Guide (verdt 120 kr) og sjansen til å vinne et Univer-
sum-stipend (verdt 9000 kr), en iPad 2 (verdt 3890 kr) eller én av sju Universum Intern-
ships i New York, Stockholm eller Shanghai!

Studentundersøkelsen 2012 er fremdeles åpen. Vi oppfordrer alle våre student-
medlemmer til å delta. Gå inn på:  
http://unisurv.co/Revisorforeningen (kopier linken inn i nettleseren din hvis du har  
problemer med koblingen).

Elektronisk faktura
Revisorforeningen tilrettelegger for å kunne sende ut elektronisk faktura. I første omgang 
blir det eFaktura B2B (kun til bedriftskunder – ikke til de som benytter privatbank) eller 
mulighet til å få faktura som vedlegg (pdf ) til e-post.

B2B er kommersielle transaksjoner mellom bedrifter, både faktura og kreditnota. Forde-
len er at data trekkes ut fra avsenders datasystem og går direkte elektronisk inn i motta-
kers datasystem, noe som minsker feilkilder og tidsforbruk. Revisorforeningen kan i før-
ste omgang levere elektronisk faktura til virksomheter på formatene EHF og e2b.

Det er sendt ut henvendelse vedrørende dette til alle revisjonsfirmaer, slik at vi kan få 
kartlagt hvem som ønsker hva. Hvis du som medlem arbeider i annen type virksomhet 
som ønsker eFaktura eller faktura som vedlegg til e-post, ber vi deg sende dine ønsker til 
post@revisorforeningen.no.

Slike løsninger er enklere for både mottaker og avsender – og ikke minst, vi sparer miljøet.

Visste du at:
som medlem får du tilgang til private  –
avtaler på forsikring og bank
som medlem kan du benytte våre  –
hotellavtaler

Verv og vinn
Som medlem er du den beste ambassa-
døren vi har for å få kolleger og venner til 
å melde seg inn i Revisorforeningen. For å 
motivere deg litt ekstra gir vi deg et gave-
kort på kr 500,- pr. ordinært medlem eller 
praksismedlem du verver!

Mer informasjon finner du på:  
http://bit.ly/x5oiOA


