
  

15-19 juli

21 sep

5-6 okt

28-30 nov

GBTA Convention i USA är årets och världens största konferens inom
”business travel”. Närmare 7000 personer samlas under 4 dagar för
nätverkande och utbildning. Klicka här.
NATM RE – The Netherlands Business Travel Conference ”RE-think
international business travel”. SBTA:s direkta medlemmar deltar utan
kostnad. Klicka här.
Amadeus CTN, Helsingfors (endast Direkta medlemmar, inbjudan
kommer separat). Klicka här.
GBTA Conference Europa. Vi samlar återigen branschen i Frankfurt,
Tyskland. Klicka här.
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Hej,

Snart är det sommar, sol, semester och Midsommar! Först insamlingar till lärare och tränare, avslutningar,
sista-rycken-tömma-inkorgen, dvs högt tempo.

Här kommer information inför sommaren, därefter blir det tyst från SBTA ett tag. Vi kommer att uppdatera
både Facebook och LinkedIn under sommaren, men i mindre utsträckning.

SBTA Guldsponsorer

Aktiviteter

Klicka på aktiviteten för mer information!

SBTA Silversponsorer

 

http://www.firstcard.se/foretaget.jsp
http://www.amadeus.com/web/amadeus/en_SE-SE/Amadeus-Home/1259073420088-Page-AMAD_HomePpal
https://www.arlandaexpress.se/
http://www.sbta.se/kalender/gbta-convention-usa/
http://www.sbta.se/kalender/netherlands-business-travel-conference-2017/
http://www.sbta.se/kalender/amadeus-corporate-travel-network-nordic/
http://www.sbta.se/kalender/gbta-europe-conference/
https://www.travellinkcorporate.se/prdtlc/home.do?BV_UseBVCookie=no&country=SE&language=sv


 

  

Övrigt

Resekonto – information om nytt lagförslag och vår respons. Som det nämndes på SBTA
Vårforum har ett nytt lagförslag (EU-nivå) dykt upp, som begränsar möjligheterna att använda
resekonto. SBTA och övriga föreningar i Europa där resekonto/lodge cards är viktiga har
tillsammans agerat, formulerat ett så kallat position paper och deltagit vid seminarier och möten i
Bryssel. SBTA:s General Manager åker tillsammans med FBTA:s Managing Director för att träffa
företrädare för kommissionen och parlamentet före midsommar. Information och uppdateringar i
frågan kommer att finnas tillgängligt på SBTA:s hemsida.
Enkät TM löneläge. I början av juni skickade de nordiska föreningarna gemensamt ut en Salary
Survey till alla TM. Vi har fått bra respons på enkäten och kommer att sammanställa den under
sommaren. Det är inte för sent att svara, om någon har kvar den i inboxen.
Rösta GBTA styrelse globalt. På GBTA Convention i Boston i juli kommer en delvis ny styrelse för
GBTA att väljas. Det är möjligt att ”poströsta” i förväg. Vi skulle vilja uppmuntra SBTA:s medlemmar
att rösta och att läsa beskrivningarna av vad de olika kandidaterna vill göra och vad de står för.
Några har en tydlig skrivning av det ”globala och internationella” samarbetet, andra inte. Hör av dig
till SBTA om du vill rösta och inte vet hur du ska gå tillväga.
Mall för upphandling av Taxitjänster. På SBTA Syds möte i mars diskuterades Taxi och det blev
ett engagerat och spännande seminarium. SBTA Öst kommer att behandla frågan på ett möte i
Stockholm senare i höst, vi återkommer om det. Vid mötet tog SBTA på sig att tillsammans med
branschens aktörer skapa en mall för upphandling av Taxitjänster. Det har dragit lite ut på tiden,
men vi hoppas ha en sådan på plats till hösten.
SBTA har flyttat från kontoret på Tegnérgatan. Den nya adressen är SBTA, Box 807, 101 36
Stockholm!

Ha en skön sommar,

Lotten
General Manager SBTA

http://www.ebuildertravel.se
http://www.accorhotels.com/sv/sweden/index.shtml
https://www.bcdtravel.com/se/
http://www.mycab.se/
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