
 
 
Förslag till ny Medlemspaketering, Årsmöte 21 maj 2018   
 

 SBTA:s styrelse har sett över medlemserbjudandet och har följande förslag inför 2019. Dagens 
enda nivå för medlemskap (nuvarande avgift är 300 kr medlemsavgift + 4900 kr serviceavgift) 
gällande Direkta medlemmar görs om till tre nivåer, för att attrahera nya medlemmar utanför 
storstadsregionen och sprida kunskap om Travel management till en vidare krets. Förslaget 
gäller alltså endast Direkta medlemmar. 

 
 

Medlemsnivå Innehåll     Årsavgift                     
 
Grundpaket Nyhetsbrev     150 kr ej avdr.gill medlemsavgift  
   1 regional aktivitet    450 kr avdragsgill serviceavgift 
   Medlemspris på utvalda övr aktiviteter 
 
Utbildningspaket Nyhetsbrev     300 kr ej avdr.gill medlemsavgift 
   SBTA e-learning 50% rabatt   4100 kr avdragsgill serviceavgift 
   2 regionala seminarier utan kostnad 
   3 nationella seminarier utan kostnad 
   Medlemspris på alla övriga seminarier (seminarier & webinar) 
 
Premiumpaket Nyhetsbrev     300 kr ej avdr.gill medlemsavgift 
   Alla regionala seminarier utan kostnad 5300 kr avdragsgill serviceavgift 
   Alla nationella seminarier utan kostnad  
   Rabatterad deltagaravgift Nordic Business Travel Summit 
   Webinars 
   Dokumentbank 
   Startkit TM 
   Mentor under 1 år 
   GBTA medlemskap 
   Rabatterade GBTA aktiviteter 
   Rabatterade GBTA utbildningar 
   Amadeus CTN  
 
Avgiften för Associerade medlemmar kvarstår på samma nivåer som 2018, dvs; 
medlemsavgift  300 kr 
serviceavgift baserad på antal anställda i företaget/koncernen enligt följande: 

 1 – 3 anställda    5 500 kr  Gäller endast bolag med huvudsäte i Sverige. 
 1 – 25 anställda   10 400 kr  
 26 – 200 anställda   12 900 kr  
 > 200 anställda   14 900 kr  

 
Moms tillkommer på alla serviceavgifter (både Direkta och Associerade medlemmar) 



 

Konsekvensanalys av ändrade medlemsavgifter för Direkta 
medlemmar 
 

• Något lägre medlemsintäkter de första 2 åren efter införande. 
• Potential för nya medlemmar på Grundnivån på ett par års sikt. 
• Ökade intäkter pga försäljning av seminarier och webinar till Grundmedlemmar och de 

som köpt Utbildningspaket. 
• Fler Direkta medlemmar ökar intresset från Associerade medlemmar och Sponsorer. 
• Ökad kommunikativ plattform kring Travel & Meetings management-frågor. 

 
 
Prognos 2019 gjord med följande förutsättningar 
14% av DM går från dagens medlemskap till Grundpaket 
22% av DM går från dagens medlemskap till Utbildningspaket 
10 nya Grundpaket säljs under 2019 (nya DM) 
 
 
 
 

	
Budget	2018	 Prognos	2019		

Intäkter	medlems-	o	serviceavg	 1	670	500,00	 1	610	500,00	
Guld-	o	Silversponsorer	 438	000,00	 438	000,00	
Nordic	Business	Travel	Forum	 30	000,00	 50	000,00	
Intäkter	seminarier	 161	900,00	 170	000,00	
Övriga	intäkter	 66	500,00	 66	500,00	

	 	 	Summa	rörelseintäkter	 2	366	900,00	 2	335	000,00	

	 	 	Summa	rörelsekostnader	 -2	344	900,00	 -2	344	900,00	

	 	 	Finansiella	poster	o	skatt	 0,00	 0,00	

	 	 	Resultat	 22	000,00	 -9	900,00	
 
 
 


