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Sidene er forfattet av:

Nye medlemmer 20. februar–15. mars

Medlemmer med revisorgodkjenning
Helene Skjelbostad, 1986, (Reg. rev) BDO
Camilla Morsund, 1984, (Reg. rev) BDO
Kim Andre Ramse, 1983, (Reg. rev) BDO
Thomas Steffensen, 1984, (Stat. aut.) PwC
Kiina Kjustad, 1986, (Reg. rev) Partner Revisjon
Rita Yggeseth, 1967, (Reg. rev) Revisjonsfirmaet Gunnar Grønes
Tariq Mahmood Qureshi, 1983, (Reg. rev) Zum Revisorer
Tone Zakariassen Hammerfall, 1982, (Reg. rev) Salten Kommunerevisjon
Espen Thorstensen, 1982, (Stat. aut.) PwC

Praksismedlemmer
Daniel Johansen, 1984, Myrdahl og Sveen AS
Kristin Livik Andreassen, 1987, Revisjonsfirmaet Henning Grue AS

Logg inn!
Når du kjøper bøker, eller bestiller kurs på 
revisorforeningen.no, lønner det seg alltid 
å være pålogget – da vil du se dine pris-
rabatter samtidig som dine personopplys-
ninger allerede vil være ferdig utfylt  
i bestillingsskjemaet – enklere og greiere 
for våre medlemmer.

Er du logget inn, får du også tilgang til de 
menyene som medlemskapet gir deg.

Hotellavtaler med 
medlemsrabatt
Revisorforeningen har for 2012 avtale med 
fire større hotellkjeder i Norge – gå til 
«Verktøykassen» og «Andre medlemsforde-
ler» for nærmere informasjon om hotell-
avtalene for 2012.

Hotellene det er inngått av avtale med:
Thon Hotels/First Hotels•	
Rica Hotels•	
Scandic Hotels•	
The Rezidor Hotel Group Radisson •	
Blu

Klienter i økonomiske 
vanskeligheter?
Hvordan skal du opptre som revisor når 
klienten din får økonomiske problemer?  
I «Verktøykassen» på revisorforeningen.no 
har vi samlet gode råd og tips til våre  
medlemmer som kommer bort i disse 
problem stillingene.

Følg oss på Twitter

Revisorforeningen har begynt å kvitre! Vi bruker Twitter til  
å publisere saker hvor foreningen ønsker å formidle synspunkter 
og få ulike tema som berører bransjen på dagsorden.

Oppdatert på «Finn en revisor»?
På forsiden av revisorforeningen.no ligger søkemotoren «Finn en revisor» der det ligger 
kontaktinformasjon til de forskjellige revisjonsfirmaene.

Sjekk om informasjonen som gjelder ditt revisjonsfirma er oppdatert. I motsatt fall er det fint 
om du sender oss en e-post med oppdatert informasjon (firmapost@revisorforeningen.no).

Verv et nytt medlem til 
Revisorforeningen!
Revisorforeningen er i vekst, og vi ønsker 
din hjelp til å bli enda flere. Du er den beste 
ambassadøren vi har for å rekruttere nye 
medlemmer til Revisorforeningen, og vi 
ønsker derfor å motivere deg til å verve en 
venn eller kollega. Som takk for hjelpen 
får du tilsendt et gavekort på kr 500.

Kampanjen gjelder verving av nye ordi-
nære medlemmer og praksismedlemmer  
til Revisorforeningen.

Den du verver, fyller ut innmeldingsskje-
maet som ligger under «Medlem» i topp-
menyen på revisorforeningen.no. Det nye 
medlemmet må skrive inn ditt navn som 
verver nederst i fritekstfeltet. Når innmel-
dingen er bekreftet, vil du få tilsendt et 
Universal Presentkort på kr 500.
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SpeS ial iSteN iNNeN økoNomi , regNSkap, koNtor og admiNiStraSjoN. 

Behov for hjelp?

OSLO -  DRAMMEN  -  tRONDhEiM -  fREDRikStAD

Ring oss 23 23 91 91.

Nytt medlem

Navn: Kristin Livik Andreassen

Status: Praksismedlem

Arbeidssted: Revisjonsfirmaet Henning Grue AS, Trondheim

Karriere innen revisjon – var det ditt førsteønske etter endt studie?
Det var jo det. Jeg gikk på revisorstudiet ved TØH i Trondheim, og var ferdig våren 
2010. Jeg ønsket å jobbe med revisjon, men var forberedt på også å jobbe med regn-
skap.

Hva fikk deg til å melde deg inn i Revisorforeningen?
Jeg må jo være medlem i Revisorforeningen! Har foreløpig 
ikke benyttet meg så mye av foreningens tilbud, men er 
nokså ofte inne på nettsidene. Det er viktig for å følge med 
på hva som skjer. 

Skal også gå inn på nettsidene til revisorforeningen og 
sette opp nyhetsbrev. Nyttig å få nyhetssaker innen de 
fagområdene jeg jobber med direkte i postkassen uten å 
måtte gå til nettsiden og lete. Og så har jeg planer om å se 
på medlemsfordelene. Lavere premie på forsikringer høres 
bra ut.

Hvilke forventninger har du til medlemskapet?
Har egentlig ikke reflektert så mye på det. Har akkurat 
startet karrieren innen revisjon, og får komme tilbake til 
det. Kurstilbudet er imidlertid interessant og et viktig til-
bud fra foreningen.

Kristin Livik 
Andreassen

Ansvarsforsikring for 
revisorer og regn
skapsførere – varsling 
av skade
Enhver omstendighet som med rimelighet 
kan forventes å fremkalle et skadekrav mot 
deg eller din virksomhet, skal omgående 
meldes til forsikringsgiver. Benytter du 
foreningens ansvarsforsikringsordning, er 
det Quality Broker AS som skal varsles.

Hva som er å regne for en «omstendighet», 
er åpenbart subjektivt. Det vil være avhen-
gig av situasjonen og hvordan denne opp-
fattes av den enkelte. Det er derfor ikke 
mulig å gi absolutte retnings linjer for hva 
som utgjør en omstendighet. Vi anbefaler 
imidlertid at det utvises stor aktpågivenhet 
og at det heller varsles en gang for mye 
enn en for lite!

Ellers er det viktig å merke seg forsikrings-
vilkårenes § 5.2 om erstatningskrav: «Det 
er ved skade, mulig skade eller omstendig-
heter som kan lede frem til et krav, svært 
viktig ikke å gå inn i diskusjoner/polemi-
sere med klager. Under ingen omstendig-
het må det erkjennes ansvar. Du må heller 
ikke foreta deg noe som kan tolkes som en 
erkjennelse av ansvar. Det kan svekke din 
sak og retten til erstatning om det senere 
skulle bli reist et formelt erstatningskrav».

Mer informasjon om ansvarsforsikring 
finner du i verktøykassen på revisorfore-
ningen.no. Du kan også ta kontakt med 
Quality Broker AS for råd og veiledning.

Profilering av egen 
virksomhet
Markedsføring av egen kunnskap og kompe-
tanse er viktig for revisjonsfirmaene. Revisor-
foreningen har gode råd og tips til medlem-
mer som ønsker å bli mer synlig overfor 
eksisterende og nye kunder. Gå til «Verktøy-
kassen» etter at du har logget på revisorfore-
ningen.no og les mer om våre tips angående 
profilering av egen virksomhet.


