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Mer oversiktlige medlemsfordeler på nett
Verktøykassen på revisorforeningen.no er
historie. Innholdet er nå delt i to og komplettert. Nå er det Medlemsfordeler og Drift
av virksomhet du skal forholde deg til.
Det er nå to separate innganger til de to
valgene, mot tidligere en. Du finner dem
på samme sted som tidligere på forsiden,
men også i menyene under «Faglig informasjon» og «Medlem».
Målet med delingen er å gjøre medlemsfordelene lettere tilgjengelige og at det
samtidig blir mer intuitivt hvor du finner
det som er relevant for deg som privatperson og for ditt firma.
Drift av virksomhet er delt etter bransje
«Drift av virksomhet» inneholder mye
nyttig informasjon, veiledninger og verktøy for drift av egen virksomhet. Her finner du tips om start av virksomhet, fordelsavtaler du kan benytte deg av, hvordan
du tar ut godkjenning og autorisasjon og
hvordan du får revisorregisternummer. Du
finner også hjelp om du kommer i profesjonelle vanskeligheter og får råd om hvordan du forholder deg når klienter får økonomiske problemer. Personal, HR, HMS
og hvordan du kan profilere virksomheten
din, er andre områder du finner nyttig
informasjon om her.
«Drift av virksomhet» er delt i to – revisjon og regnskapsføring.

Praktisk prøve for
revisor
Prøven er nødvendig for å oppnå
godkjenning som registrert- (bachelorgrad) eller statsautorisert revisor
(mastergrad) fra Finanstilsynet. Prøven avholdes torsdag 31. oktober,
påmeldingsfrist er fredag 30. august.
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Revisorforeningen på flere sosiale medier
Facebook – Revisorforeningens
studenttavle
Vår Facebookside henvender seg til
studenter som tar, eller er interessert
i høyere utdanning innen revisjon og
økonomi.
LinkedIn
Revisorforeningens selskapsside på Linked
In henvender seg til praktiserende revisorer
og regnskapsførere, andre fagpersoner og

økonomistudenter som er interessert
i våre fagområder og produkter.
SlideShare
På Slideshare publiserer vi brosjyrer og
annet informasjonsmateriell som er åpent
tilgjengelig for våre interessegrupper.
Twitter
På vår Twitter-konto @Revisorforening
legger vi ut bransjerelaterte saker som
Revisorforeningen har en klar mening om.

Oppdater nettleseren din!
De fleste besøkende på www.revisor
foreningen.no benytter Internet Explorer.
For å få maksimalt utbytte av nettsidene
oppfordrer vi deg til å oppgradere til
Internet Explorer versjon 9 eller 10.
Feil visning av våre artikler, bestillingsskjemaer eller lignende kan ganske enkelt
skyldes at du har en for gammel nettleserversjon installert på PC-en. Hvilken nettleserversjon du har installert finner du ved
å velge menyen «Hjelp» i Internet Explorer
og åpne punktet «Om Internet Explorer».

Nye medlemmer 25. april − 24. mai 2013
Medlemmer med revisorgodkjenning
Rita K. Grønvoll, 1972, (Stat.aut.), Ernst & Young AS, Finnsnes
Birgitte Vik, 1981, (Stat.aut.), KPMG AS, Bergen
Per Olav Kolberg, 1984, (Stat.aut.), Nitschke AS, Stabekk
Heidi Kristine Bjerke, 1983, (Stat.aut.), RevisorGruppen Drammen AS
Birte Jonassen Berg, 1966, (Reg.rev.), Deloitte AS, Tønsberg
Dejan Grahovac, 1984, (Stat.aut.), KPMG AS, Bergen
Lars Erik Istad, 1981, (Stat.aut.), Drammen
Julie Berg, 1974, (Stat.aut.), KPMG AS, Oslo
Thomas Nilsen, 1972, (Reg.rev.), Nilsen Revisjon, Sandvika
Fredrik Halmrast Harvil, 1983, (Stat.aut.), BHL da, Billingstad

Praksismedlemmer
Rolf Haugan, 1975, Skaarbrevik, Renø & Isaksen AS, Oslo
Linda Jasmin Skålvik, 1975, Namdal Revisjon AS, Kolvereid
Simen Stenvik Granly, 1985, Revisjonsfirmaet Grimsrud & Co., Oslo
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Medlemsfordeler
Som medlem i Revisorforeningen har du
og ditt firma tilgang til en rekke fordelsav
taler. Blant disse er:
Medlemsfordeler – personlige
• Forsikringer
Nordic Insurance Brokers AS
• Banktjenester
Storebrand Bank
• Faglig informasjon
Nettsiden, nyhetsbrev, Revisjon og
Regnskap, Revisor Informerer mm.
• Spørretjenesten
Nettbasert – alle fagområder – svar
innen 24 timer
•
Medlemsfordeler – firma
• Forsikringer
Quality Broker AS (profesjonsansvar/
sikkerhetsstillelse) og Norwegian
Insurance Brokers AS (øvrige forsikringer)
• Banktjenester for SMB
Storebrand Bank
• Verktøy, oppslagsverk og programvare
24SevenOffice, Lederkilden, Sticos,
Infotjenester, Ravn Info, Purehelp

•
•

Telefoni og bredbånd
Telenor og Ventelo
Nettside – enkelt og rimelig på nett
Idium
Kundetilfredshetsundersøkelser
Aalund (gjennomfører i dag tilsvarende
for big five i Norge og Sverige)

Drift av virksomhet
Egne områder for hhv. revisjon og regn
skapsføring. Inneholder blant annet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkter og verktøy (se medlems
fordeler firma)
Etablering og drift av virksomhet
Godkjenning/autorisasjon – personlig
og for foretak
Tilsyn og kontroll
Profilering av egen virksomhet
Personal, HR og HMS
Revisor i profesjonelle vanskeligheter
Klienter i økonomiske vanskeligheter
Nyttige linker

Ønsker du

økt lønnsomhet

og kontroll i

revisjonsprosessen
Stadig flere revisorer velger PowerOffice
for timeregistrering og kvalitetssikring.
Ta kontakt med oss idag på telefon: 02230
eller epost: salg@poweroffice.no
www.poweroffice.no
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