
	

	

Tégnergatan 39  111 61 Stockholm     Phone  +46 8 410 800 92     www.sbta.se 

	
	

	

Protokoll Styrelsemöte S2016-5 
 
Datum: 26 aug 2016   
Tid:  13.00-14.30 
Plats: Telefon 
 
Närvarande: Christina Bixo (CB)  
   Anette McCarthy (AMC)  
   Ulla Persson (UP) 
   Eva Rahkonen (ER) 
   Per Johansson (PJ) 
   Pernilla Brodén (PB)  
   Yonge Kim (YK) 

   Lotten Fowler (LF)      
Förhinder:  Camilla Möller (CM) 
      

 
§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: 
  LF kontakta SEB för att förhandla ner avgiften på rekommenderad fond.    Klart 
  YK, UP och CB träffas för att konkretisera förslag på hur vi ökar försäljning av e-Learningen. Övrigt 
  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. 
  
 
§4  Ekonomi 
Resultat ytd juli 2016: Resultatet skickades ut till styrelsens medlemmar före mötet. Inga frågor.  
Medlemsstatus: 118 DM, 81 AM (Tallink Silja ny medlem i sommar) 
SEB placering; LF gick tillbaka till SEB för att diskutera avgiften och fondvalet. Efter beslut per capsulam gick 
föreningen på SEB:s förslag. 
 
 
§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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PJ – Cost vs Comfort diskussioner ökar kraftigt. En frågeställning vi kommer se mer av. 
PB – Hur kommer Brexit att påverka affärsresandet? SKF har tex CitiBank, vilket kommer ev kommer påverkas. 
AMC – Resesäkerhet på agendan pga verksamhet i Turkiet, efter sommarens dåd. 
YK – Nytt flygbolag trafikerar sedan i våras Sverige, WOW Air. Svedavia ny VD.  
UP – Resesäkerhet! Undersökning 2015 visade att endast 20% av företagen har implementerad traveller tracker. 
Kommer att öka mer. Konsolidering och globalisering av resebyråledet ökar fortsatt. Företagens RFP inkluderar i större 
och större utsträckning även expense – end-to-end processen blir mer och mer viktig för företagen. 
ER – Fokus på säkerhet. Philips har gått vidare med delningsekonomin, Uber finns i resepolicy idag, tittar på avtal 
med Airbnb. Ses som komplement till hotell, vid tex mässor och grupper. Norden testpilot.  
CB – inget att tillägga 
 
 
§6  Uppdatering genomförda/kommande aktiviteter 
Genomförda:    

     Sommar-AW 15 juni i Stockholm.  
      
     Kommande: 
     15 sep AW i Stockholm 
     15 sep Stockholm Travel Show B2B. LF och AMC finns på plats med info om SBTA. 
     10 okt Stora Mötesdagen. LF finns på plats med info om SBTA, erbjudande om medlemskap. 
     12-13 okt Amadeus CTN i samarbete med övriga nordiska BTA i Köpenhamn. 
     21 okt SBTA Öst, förmiddagsseminarium kring ”intern kommunikation” 
     14-16 nov GBTA konferens i Frankfurt 
     9-10 feb Nordic Business Travel Summit i Stockholm 
 
     De närmaste två veckorna kommer programmet att fyllas på med ev resebyråaktivitet (se Övriga frågor), ett SBTA Syd     
 seminarium, samt Hållbarhetsseminarium i regi av kommittéerna. 
 
 
    §7      SBTA kommittéer 

Kommittéerna arbetar samordnat inför hösten kring Hållbarhetsrapportering som ska utmynna i ett gemensamt event. 
Se ovan. Enkät går ut till alla Direkta medlemmar under v 35.  
 
 
§8  Övriga frågor 
Uppföljning e-Learning 
 Förslag från arbetsgruppen skickades ut i samband med Dagordningen. Förslaget mottogs positivt. LF återkommer 

 med förslag på datum och anläggning. Därefter träffas arbetsgruppen och LF för fortsatt planering. 
 
Webinar 
 Inga förslag på ämnen har inkommit från styrelsens medlemmar.  
 
Mediaplanet bilaga DI v 39 
 Arbetet i full gång. Rundabordssamtal i början av september. LF skriver ledare, Brexit-artikel levereras av GBTA i 

 samarbete med Graylings Bryssel. Eventuellt översätts bilagan till engelska för distribution under GBTA konferens i 
 Frankfurt. 

 
Projekt TM 0.0 
 Uppstart inför hösten v 35. Mats Johansson kommer att sitta med under Rundabordssamtalet (Mediaplanet) också. 
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MATKA 19 jan 2017 
  SBTA erbjuder i samarbete med Silja Line ett ”hosted buyer”-paket till MATKA nästa år. Program ombord, boende,   

mässa och hemresa. 
 

§9  Kommande möten 
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: 
Alla styrelsens medlemmar får i uppdrag att gå in och se på SBTA:s sida på MyNewsdesk 
LF tar kontakt med hotell ang lokal för e-learning-möte.  
LF tar kontakt med SRF ang e-learning-möte. 
 
Fattade beslut: 

 Inga fattade beslut 
 
 

               
 

 
 
 
Stockholm 2016-08-25 
 
 
Vid pennan      Justeras 
 
 
 
Lotten Fowler     Christina Bixo 
General Manager, SBTA    Ordförande, SBTA 


