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Protokoll Styrelsemöte S2016-4 
 
Datum: 31 maj 2016   
Tid:  11.15-12.00 
Plats: Happy Tammsvik, Bro (i samband med planeringskonferens) 
 
Närvarande: Christina Bixo (CB)  
   Anette McCarthy (AMcC)  
   Ulla Persson (UP) 
   Eva Rahkonen (ER) 
   Per Johansson (PJ) 
   Pernilla Brodén (PB)  
   Camilla Möller (CM) 
   Yonge Kim (YK) 

   Lotten Fowler (LF)      
   

 
§1  Mötet öppnades 
CB hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§2  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll togs upp och godkändes. 
 
 
§3  Aktiviteter från föregående möte – Status och Beslut   
  Beslutad aktivitet: 
  Nytt möte bokas med Reformklubben, TN och AMC     Klart 
  Fattade beslut: 

   Inga fattade beslut  
 
 
§4  Ekonomi 
Resultat ytd april 2016: Resultatet skickades ut till styrelsens medlemmar före mötet. Inga frågor. LF skickar maj-
resultat före sommaruppehållet. 
Medlemsstatus: 118 DM, 80 AM. 
Deltagare vid Interaktivt Forum, samt leverantörer som arbetar ideellt i styrgrupperna har fått medlemskap att ge till 
kund under resten av 2016. 6 nya kunder har kommit in. 
SEB placering; LF ombeds gå tillbaka till SEB och förhandla ner avgiften för den rekommenderade fonden, som 
upplevs hög. LF återkommer. 
 
 
§5  Omvärldsbevakning – Information från styrelsens ledamöter 
Här rapporterar vi om vad som sker omkring oss i branschen som kan vara till nytta styrelsen i sitt arbete. 
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CM – 3 stora områden som diskuteras nu; Virtual payment, End-to-end processen, utifrån ett resenärsperspektiv. Big 
Data. 
ER – mobila appar behöver samordnas; behov finns och pratas om utifrån företaget.  
YK – avvaktar med information 
UP – payment hett. Amadeus-specfikt, men intressant ändå; AeTM ska migrera till Cytric (innehåller expense). Sker 
under ett par år framöver. 
PJ – säkerhet kring mobilappar bromsar implementering i alla plattformar. Mycket för TM att hålla rätt på nu, i en 
annan takt än tidigare.  
AMcC – supplier code of conduct har efter Taxi Stockholm-avslöjandet lyft frågan till högsta nivå hos Fortum och 
andra. 
PB – samma punkter som ovan samt Risk. Hur göra tracking svårt när det finns olika regler i olika länder. 
CB – inget nytt att tillägga. 
LF – inget nytt att tillägga 
 
 
§6  Uppdatering genomförda/kommande aktiviteter 
Genomförda:    

     27-28 apr SBTA Travel & Meetings Forum som diskuterats ingående under planeringskonferensen. 
     26 maj Syd seminarium om Fossilfritt flyg, AW efteråt. Få deltagare, men trots det lyckat. 
 
     Utbildningen Active Presentation 29-30 augusti. 
 
     Planeringsmötet som föregått styrelsesammanträdet har beslutat om följande aktiviteter i höst; 
  SBTA Öst seminarium kring Kommunikation tas på ”turné” av LF till Syd och Väst 
  Kommittéernas Hållbarhetsrapportering-seminarium genomförs med stöd av LF i Öst, Syd och Väst 
  Webinar enligt nedan 
  AW i respektive region 
  Höstforum genomförs EJ i sin vanliga form (dvs heldag) då SBTA står värd för nordiskt möte den 9 feb  
  2017 
      
     Kommande: 
    15 juni kl 17.00 Medlems-AW i Stockholm på Best Western and hotel. 
 
 
    §7      SBTA kommittéer 

Kommittéerna arbetar samordnat inför hösten kring Hållbarhetsrapportering som ska utmynna i ett gemensamt event. 
Se ovan. LF stöder. 
 
 
§8  Övriga frågor 
Uppföljning e-Learning 
 YK, UP och CB träffas före sommaren för att konkretisera förslag på hur vi ökar försäljning av e-Learningen. 

 Målgrupperna är flera; primärt ”köpares” interna intressenter som behöver förstå ”travel” samt SME-kunder som 
 ännu inte hittat till SBTA. Här kan föreningens leverantörer stötta. Hur intresserar vi dem för det? 

 
Webinar 
 GBTA erbjuder konstnadsfritt sin plattform för webinarer under hösten/vintern. Styrelsens medlemmar får i uppgift 

 att inför nästa styrelsemöte föreslå ämnen och ”innehåll” i övrigt (talare, case studier osv) för beslut.   
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Offert Reformklubben - BESLUTSPUNKT 
 Den reviderade offerten har diskuterats under planeringskonferensen. Beslut fattas om att gå på Spår 1.  

 
§9  Kommande möten 
Följande möten har lagts in. LF kommer att skicka kalenderinbjudan till alla.  
26 aug  13.00-14.30 telefonmöte 
21 okt 13.00-15.00  fysiskt möte (i samband med SBTA Öst seminarium) 
26 jan 8.30-10.00 telefonmöte 
30 mars 8.30-10.00 telefonmöte 
Där utöver kommer ett möte att läggas i samband med seminariet kring Hållbarhetsredovisning (andra halvan nov-
tidigt dec) 
 
 
§10 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat.  
 
                
 
Sammanfattning 
Beslutad aktivitet: 
LF kontakta SEB för att förhandla ner avgiften på rekommenderad fond. 
YK, UP och CB träffas för att konkretisera förslag på hur vi ökar försäljning av e-Learningen. 
Alla fundera över ämne och upplägg för webinar under hösten. Återkoppla gärna asap. 
 
Fattade beslut: 

 Reformklubbens offert alternativ 1 godkänns. LF tar kontakt med Mats Johansson och får en ny ”ren” offert enligt 
beslut. 

 
 

               
 

 
 
 
Stockholm 2016-05-31 
 
 
Vid pennan      Justeras 
 
 
 
Lotten Fowler     Christina Bixo 
General Manager, SBTA    Ordförande, SBTA 


