
 
 
Stockholm 2017-05-05 
 
Till medlemmarna i SBTA, Sveriges Affärsreseförening 
 
Föreningens medlemmar kallas till  
ORDINARIE ÅRSMÖTE I SVERIGES AFFÄRSRESEFÖRENING 
 
Tid:  Fredag den 19 maj 2017, kl 13.00 
Plats:  Radisson Blu Royal Park, Stockholm  
 
Årsmötet ligger insprängt i SBTA Vårforum som börjar kl 9.30 och avslutas kl 
16.45 (se program på www.sbta.se) 
 
Årsmöteshandligar kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet, samt läggs 
upp på eventsidan. Verksamhetsberättelsen för 2016 presenteras på hemsidan 
www.sbta.se under rubriken ”Om SBTA”, samt på eventsidan.  
Om du anmäler dig till Vårforum behöver du inte anmäla dig separat till 
årsmötet. Om du däremot enbart deltar på Årsmötet, ber vi dig anmäla dig 
via mail till info@sbta.se senast den 15 maj. Detta är kostnadsfritt. 
 
Anmälan till Vårforum görs via vår hemsida, www.sbta.se. Kostnaden för 
programmet är 995 kr exklusive moms för SBTA:s medlemmar. 
 
Välkommen! 
 
 
Christina Bixo 
Ordförande SBTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DAGORDNING 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare samt två justerare för årsmötet 
3. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
4. Fastställande av dagordning 
5. Årsredovisning för 2016 samt information om verksamheten och 
 revisorernas berättelse 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Budget för 2017 och Medlemsavgift för 2018   
8. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 2017/2018  
9. Val av övriga styrelseledamöter 
10. Val av revisor och revisorssuppleant 
11. Val av föreningens ombud på Servicebolagets bolagsstämma 
12. Utseende av valberedning för årsmötet 2018 
13. Medlemsangelägenhet 
 a. Pågående projekt inom föreningen  
 b. GBTA och Nordiskt 
14. Övriga ärenden 
 
Medlemsangelägenheter och Övriga ärenden ska skriftligt anmälas till 
styrelsen senast en vecka före föreningsstämman. 
 
 
 
Förslag till medlemsavgifter Sveriges Affärsreseförening 2018 
 
Styrelsen föreslår inga förändringar av medlemsavgifterna inför 2018.  
Föreslagen avgift: 
 
Momsfri medlemsavgift (alla)      300 kr  
Serviceavgift Direkta medlemmar (köpare)   4.900 kr     
Serviceavgift Associerade medlemmar (lev) 
 0-3 anställda – ftg med bas i Sverige  5.500 kr    
 0-25 anställda      10.400 kr   
 26-200 anställda                      12.900 kr   
 200+ anställda                    14.900 kr   
 
Extraadresser för Associerade medlemmar föreslås ligga kvar på 1.200 kr ex 
moms per år och person. 
 


