Har du frågor?

Kontakt Srf dagarna
srfdagarna@srfkonsult.se
010-483 80 00

Program Srf dagarna

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS STÖRSTA BRANSCHSAMMANKOMST
28-29 SEPTEMBER 2017! #srfdagarna

MIKAEL CARLSON

CLAES ERIKSSON

ARON ANDERSSON

ANNA FELLÄNDER

CATRINE DAHL

HELEN BÄCKQVIST

MICHELLE BOBR

MICHEL ISSA

ZENNIE SJÖLUND

SPONSORER:

Dag 1 – Torsdag 28 september
09.00-17.00 Srf dagarna och Mässan Ekonomi & Företag. Välkommen till Srf konsulternas monter C:10!
Öppet från 08.30 för deltagare till Srf Kongressförhandlingar.

Srf Kongressförhandlingar | Sal E4 | Bokas i förväg!

09.30-13.15 | Välkommen till 2017 års kongressförhandlingar, den 81a i ordningen. Som auktoriserad medlem
är du med din rösträtt med och påverkar Srf konsulterna och branschens framtida utveckling. Det är i kongressen
de stora besluten tas. Även du som inte är auktoriserad medlem är välkommen att delta som åhörare vid förhandlingarna. Mer information om Srf Kongressförhandlingar hittar du på www.srfdagarna.se.
Plats: Kistamässan, Sal E4 (mässan en trappa ner)
Tid: 09.30-13.15 – Registrering och kaffe från 09.00, avbrott för lunch.
Pris: Kostnadsfritt, lunch ingår för dig som bokat dig och deltar vid kongressförhandlingarna.
Obs! Det är viktigt att du anmäler dig via vår webbplats srfdagarna.se och tar med dig din namnskylt som mejlas till dig
veckan innan Srf dagarna!

Srf konsulterna på Utställarscen, mässan | Kostnadsfritt, ingen föranmälan

10.00-10.25 | Få din kompetens bekräftad – bli Auktoriserad Lönekonsult!
Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom lön. Genom auktorisationen får din yrkesroll en
tydlig kvalitetsstämpel och du själv får en tydlig status som bekräftar din kompetens mot marknaden.
Föreläsare: Catrine Dahl, löneexpert, Auktoriserad Lönekonsult och utbildningsansvarig lön Srf konsulterna

Srf konsulterna på Utställarscen, mässan | Kostnadsfritt, ingen föranmälan

15.00-15.25 | Auktorisation för redovisningskonsulter och för företagen
I framtidsyrket Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar du som företagarens stöd i vardagen. En kompetent,
engagerad affärspartner och ekonomisk rådgivare.
Föreläsare: Helen Bäckqvist, Auktoriserad Redovisningskonsult Srf konsulterna

Mässmingel | I bistron utanför mässhallen | Kostnadsfritt, ingen föranmälan

16.30-18.00 | Passa på att nätverka och skapa nya kontakter för framtiden under mässans branschmingel
som hålls på torsdagseftermiddagen. För Srf konsulternas middagsgäster blir detta ett tillfälle att samlas innan
bussarna avgår till festvåningen på Solvalla Travbana och årets stora branschfest – Srf Kongressmiddag.
18.10 Gratisbuss till Srf Kongressmiddag avgår från Scandic Victoria Tower, Kista till Kongressmiddagen
i festvåningen på Solvalla Travbana, Bromma Stockholm. (Förbokas i samband med middagsbokningen)

Srf Kongressmiddag, Solvalla, Bromma | Bokas i förväg

18.40-01.00 | Årets stora branschfest – Srf konsulternas årliga kongressmiddag hålls i festvåningen på Solvalla
Travbana. Kvällen bjuder bland annat på trerättersmiddag, dryck och den fartfyllda showen A date with Elvis med
John Lindberg (John Lindberg Trio), Stefan Nykvist (tidigare Larz Kristerz), Chris Bergström (Eva Eastwood), Olle
Tjern på trummor och Peter Fröbom på bas. På med dansskorna och häng med!
I Vinnarcirkeln presenteras de slutnominerade kandidaterna till Årets Auktoriserade Redovisningskonsult
och Årets Auktoriserade Lönekonsult 2017. För tredje året i rad koras en vinnare i vardera kategorien och hyllas till
branschens jubel under kongressmiddagen på Solvalla Travbana.
Plats: Festvåningen Solvalla Travbana, Bromma Stockholm
Tid: 18.40-01.00
Pris: Srf byrå/företag 950 kr. Övriga 1 590 kr. Priser exkl. moms.
Gratisbuss från Solvalla till Scandic Victoria Tower, Kista kl 24.00 och 01.15. (Föranmälan krävs)
För dig som på egen hand kommer direkt till Solvalla Travbana går det bra att komma in i lokalerna från kl. 18.00
och uppge att du hör till Srf konsulterna. Ingång Festvåningen till höger om restaurangentrén på Travbanevägen.
Välkomstdrinken serveras från 18.40. Bar finns, både kort och kontanter går bra.

Dag 2 – Fredag 29 september
09.00-16.00 Srf dagarna och Mässan Ekonomi & Företag. Välkommen till Srf konsulternas monter C:10.
Öppet från 08.30 för deltagare till Srf Byråforum och Srf Löneforum.

		 Srf Byråforum med paneldebatt | Sal E4 | För alla på Srf byrån | Bokas i förväg!

09.00-13.15 | Årets tema på Srf Byråforum är leverans och ansvar i en digital miljö och det framtida viktiga
kundmötet. Redovisningskonsultens arbetssätt påverkas starkt av ökad digitalisering. Det i sin tur kräver en ny
ansats i leveransen till kund samt en förändrad ansvarsbild när flera personer arbetar i samma system. Samtidigt
har majoriteten av de mindre företagen valt bort revision, vilket innebär att redovisningskonsulten blir företagets
viktigaste resurs för att skapa hög kvalitet i redovisningen samt underlag för beslut i verksamheten.
Moderator: Mikael Carlson, branschansvarig redovisning, Srf konsulterna
Plats: Kistamässan, Sal E4 (mässan en trappa ner)
Tid: 09.00-13.15 – Registrering och kaffe från 08.30, avbrott för lunch.
Pris: 1 350 kr exkl. moms.
Aktualitetstimmar: Auktoriserade Redovisningskonsulter 3 timmar övrigt

Srf Löneforum med paneldebatt | Sal E8 | För alla som jobbar med lön! | Bokas i förväg!

09.00-13.15 | Årets tema vid Srf Löneforum handlar om leverans och ansvar i en digital miljö vilket i sin tur
innebär nya möjligheter och utmaningar. Via forumet bjuder Srf konsulterna in dig till en halvdag fylld av
inspirerande föreläsare och intressant debatt med ett antal inbjudna branschföreträdare inom löneområdet.
Under dagen finns möjlighet att ta upp frågor och synpunkter. Vi avslutar dagen med lunchmingel som ger dig
goda förutsättningar att nätverka och utbyta erfarenheter med likasinnade.
Moderatorer: Zennie Sjölund, branschansvarig lön, Srf konsulterna och Catrine Dahl, Löneexpert och utbildningsansvarig lön, Srf konsulterna
Plats: Kistamässan, Sal E8 (mässan en trappa ned)
Tid: 09.00-13.15 – Registrering och kaffe från 08.30. Avslutas med lunchmingel.
Pris: 1 350 kr exkl. moms.
Aktualitetstimmar: Auktoriserad Lönekonsult 3 timmar lön • Auktoriserad Redovisningskonsult 3 timmar övrigt

Srf konsulterna på Utställarscen, mässan | Kostnadsfritt, ingen föranmälan

11.30-11.55 | Auktorisation för redovisningskonsulter och för företagen
I framtidsyrket Auktoriserad Redovisningskonsult arbetar du som företagarens stöd i vardagen. En kompetent,
engagerad affärspartner och ekonomisk rådgivare.
Föreläsare: Helen Bäckqvist, Auktoriserad Redovisningskonsult Srf konsulterna

Srf konsulterna på Utställarscen, mässan | Kostnadsfritt, ingen föranmälan

14.30-14.55 | Få din kompetens bekräftad – bli Auktoriserad Lönekonsult!
Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom lön. Genom auktorisationen får din yrkesroll en
tydlig kvalitetsstämpel och du själv får en tydlig status som bekräftar din kompetens mot marknaden.
Föreläsare: Catrine Dahl, löneexpert, Auktoriserad Lönekonsult och utbildningsansvarig lön Srf konsulterna

Srf konsulternas löneseminarium, mässan | sal M2 | Kostnadsfritt, ingen föranmälan

14.45-15.30 | Kommunikation & proaktivitet – lönekonsultens nya kompetensområde och verktyg
Att vara proaktiv och kommunikativ är två egenskaper som kommer att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.
På seminariet berättar Michelle Bobr om hur man kan utveckla dessa egenskaper och visar på vikten av att kunna
kommunicera, förebygga och undvika dåliga kundrelationer, och hur man kan träna upp sitt proaktiva tänkande.
Föreläsare: Michelle Bobr, Pay Data Flow – Quality Payroll Services och Auktoriserad Lönekonsult, Srf konsulterna
Aktualitetstimmar: Auktoriserad Lönekonsult 1 timme lön, Auktoriserad Redovisningskonsult 1 timme övrigt

Srf konsulternas redovisningsseminarium, mässan | Sal M1 | Kostnadsfritt, ingen

föranmälan krävs

14.45-15.30 | Nyheter inom redovisningsområdet
Srf konsulternas redovisningsexpert Claes Eriksson ger dig en överblick av det nya K2-regelverket och förändringarna i K3.
Föreläsare: Claes Eriksson, redovisningsexpert Srf konsulterna
Aktualitetstimmar: Auktoriserad Redovisningskonsult 1 timme redovisning
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Fredag 29 september

Sal M1 | Seminarieprogram Ekonomi & Företag

Sal M1 | Seminarieprogram Ekonomi & Företag

09.45-10.30 | Arbetsgivardeklaration på individnivå – en lagändring
som påverkar många
Helena Jangel Stridh, Verksamhetsutvecklare på Skatteverket

09.45-10.30 | Företagsbesiktning som beslutsunderlag vid förvärv.
Är det ett måste?
Ferid Demirel, Advokat och delägare på Advokatfirman Fylgia

11.00-11.45 | Digital inlämning av årsredovisningar
Nina Brede, verksamhetsutvecklare och projektägare för digital inlämning
av årsredovisningar inom Bolagsverket och Zennie Sjölund, branschansvarig Lön och chef på Sak-enheten, Srf konsulterna

10.45-11.30 | Dags att anmäla verklig huvudman!
Bo Lagerqvist, jurist och enhetschef Bolagsverket

12.00-12.45 | I en supersmart värld handlar allt om beteende och
attityd Daniel de Sousa, VD för Visma Spcs

14.45-15.30 | Nyheter inom redovisningsområdet
Claes Eriksson, Redovisningsexpert Srf konsulterna
Ger 1 aktualitetstimme för Auktoriserade Redovisningskonsulter

13.00-13.45 | Det handlar inte om vilka förutsättningar man har utan
vad man väljer att göra med dem
Aron Andersson, Äventyrare
15.00-15.45 | Driven till max – Hur man flyr från prestationsfängelset
och börjar le igen
Christopher Toll, coach, föreläsare och författare till boken ”Driven till max”

Sal M2 | Seminarieprogram Ekonomi & Företag
09.30-10.15 | Planering för fåmansföretagare
Alexandra Wallerius och Irini Kallides, skatteexperter, Wolters Kluwer
10.45-11.30 | Redovisningsbyrå 2.0 – ny teknik och nya affärsmodeller
Ulf Bokelund Svensson och Lars Olsson, VD respektive byrårådgivare på
Björn Lundén Information

12.30-13.15 | Alla har missförstått digitaliseringen
Ashkan Fardost, forskare, entreprenör & föreläsare

Sal M2 | Seminarieprogram Ekonomi & Företag
09.30-10.15 | Skattenyheter
Irini Kallides och Alexandra Wallerius, skatteexperter, Wolters Kluwer
10.45-11.30 | Är golf skattefri motion numera?
Ulf Bokelund Svensson, vd, Björn Lundén Information
11.45-12.30 | Employer branding – Lönsamheten i att attrahera och
behålla högpresterande medarbetare
Linda Schweiz, affärsområdeschef för HR hos Tholin & Larsson
13.30-14.30 | Diginomics – transformation i allt högre hastighet
Anna Felländer, rådgivare Digitaliseringsministerns Digitaliseringsråd

Temascen Key to success

14.45-15.30 | Kommunikation & proaktivitet – lönekonsultens nya
kompetensområde och verktyg
Michelle Bobr, Pay Data Flow genom Srf konsulterna
Ger 1 aktualitetstimme för Auktoriserade Lönekonsulter/Redovisningskonsulter

09.30-10.15 | Hur blir man framgångsrik som företagare
Günther Mårder, vd Företagarna

Temascen Key to success

12.30-13.15 | Modern retorik: hur du övertygar och skapar förtroende
Gabrielle Salander, Retoriksmart

09.30-10.15 | 5 steg till ett bättre ledarskap
Mikael Nygren, Ledarskapscentrum

14.00-14.45 | Hur påverkas ditt arbete i privat sektor av nya GDPR?
Sandra Hanson, advokat på Advokatfirman MarLaw

10.45-11.30 | Munken som blev multientreprenör
Michel Issa, multientreprenör

Utställarscen

12.30-13.15 | PEPPOL gör e-handel enklare – men hur kommer man igång?
Sören Pedersen, Ekonomistyrningsverket

10.00-10.25 | Få din kompetens bekräftad – bli Auktoriserad
Lönekonsult!
Catrine Dahl, Auktoriserad Lönekonsult och utbildningsansvarig
Srf konsulterna

13.45-14.30 | Affärsrelationer i världsklass – Om konsten att få kunder att
längta tillbaka
Kristoffer Schjött-Quist, grundare Eventyr

10.30-10.55 | Mer tid och lönsamhet även i deklarations och bokslutstider
Gunilla Jaltsén och Genc Zeneli Visma Spcs

Utställarscen

11.00-11.25 | Viktiga faktorer vid digitalisering av fakturahanteringen
Erik Hansson, Country Manager, Heeros Nordic AB

10.00-10.25 | Digitalisera företagets ekonomiprocesser med Pagero
Josefin Holmgren och Patrik Olsson, Pagero

11.30-11.55 | Sex laxar i en laxask – Enkelt och svårt igår, idag och imorgon
Björn Bylund, Country Manager, Nmbrs

10.30-10.55 | Mer tid och lönsamhet även i deklarations och bokslutstider
Gunilla Jaltsén och Genc Zeneli Visma Spcs

12.30-12.55 | Gör dig redo för en ny magisk revolution
Anna Olandersson, produktägare och Pia Eriksson, affärsutvecklare på
Fortnox

11.30-11.55 | Auktorisation för redovisningskonsulter – och för
företagen
Helen Bäckqvist, Auktoriserad Redovisningskonsult Srf konsulterna

13.00-13.25 | Vad satsar ekonomichefer på och hur långt har de kommit?
Helena Lustig, Azets

12.30-12.55 | Gör dig redo för ny magisk revolution
Anna Olandersson, produktägare och Pia Eriksson, affärsutvecklare på
Fortnox

12.00-12.45 | Nytt och nyttigt om moms
Håkan Larsson, momsexpert Tholin & Larsson

13.30-13.55 | Internet är bara en fluga
Anna Elverheim, Bolagschef på Hogia
14.00-14.25 | Så fungerar Bolagsverkets e-tjänster för dig som hjälper
andra företag
Camilla Kruse och Susanne Wiklund, verksamhetsutvecklare Bolagsverket
14.30-14.55 | Attrahera nya medarbetare genom effektivare employer
branding
Anna Svanberg, Poolia
15.00-15.25 | Auktorisation för redovisningskonsulter – och för
företagen
Helen Bäckqvist, Auktoriserad Redovisningskonsult Srf konsulterna
15.30-15.55 | Möt WANDA – din digitala assistent
Thomas Staven, Global Head of Presales and Product Strategist Unit4

13.00-13.25 | GDPR – Hur säkrar vi oss mot risken för skadestånd
Håkan Lord, CEO och grundare SoftOne Group
13.30-13.55 | Sätt affärsvärdet i förarsätet – Hogia hjälper dig att ta
rätt beslut
Emma Örneholt, Intern affärsutveckling, Johan Björnegård Edetoft,
Försäljningsansvarig på Hogia
14.30-14.55 | Få din kompetens bekräftad – bli Auktoriserad
Lönekonsult!
Catrine Dahl, Auktoriserad Lönekonsult och utbildningsansvarig
Srf konsulterna
Mässan stänger 16.00.

Missa inte mässans branschmingel!

I bistron utanför mässhallen den 28/9 kl.16.30-18.00. Kostnadsfritt!

