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Protokoll Styrelsemöte S2016-6 
 
Datum: 21 okt 2016   
Tid:  13.00-15.00 
Plats: Clarion Hotel Amaranten, Stockholm samt telefon 
 
Närvarande: Christina Bixo (CB)  
   Anette McCarthy (AMC)  
   Ulla Persson (UP) 
   Eva Rahkonen (ER) 
   Per Johansson (PJ) 
   Pernilla Brodén (PB) - tlf 
   Yonge Kim (YK) 

   Lotten Fowler (LF)      
   Camilla Möller (CM) - tlf 
      

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

 Inga fattade beslut 
  
 
§4  Ekonomi 
Resultat ytd sep 2016: Resultatet skickades ut till styrelsens medlemmar före mötet. LF skicka prognos till 
styrelsen för årets resultat. 
Medlemsstatus: 119 DM, 83 AM (nya är Riksantikvarieämbetet, Resevaruhuset, Louis de Geer) 
 
 
 
§5  Omvärldsbevakning – Information från styrelsens ledamöter 
Här rapporterar vi om vad som sker omkring oss i branschen som kan vara till nytta för styrelsen i sitt arbete. 
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PJ – Deltog på Business Travel Summit i London i veckan. Trender kring Chatbottar, AI och robotar bekräftades. Key 
note speaker var Camerons tidigare medarbetare som pratade om Brexit – intressant att han bekräftade att pundet 
kommer att tappa i värde, vilket vi redan ser. Reserestriktionerna kommer bli hårdare och påverka affärsresandet. 
Innovation kring bagage bland annat – traveller centricity. 
PB – Mycket diskussion kring hur infrastrukturen kommer fungera i Göteborgsregionen under byggnation av Väst-
länken. Möte med Business Region Väst kring vilka destinationer företagen i regionen vill ha kommunikation till. 
Gruppen som samlades kring ”tillgänglighetsfrågan” kommer fortsätta ses en gång per halvår.  
AMC – inget att rapportera 
YK – Ny VD på BRA, Christian Clemens från TUI.  
UP – Konsolidering på TMC sidan fortsätter. Travellinks affärsresedel (Norden och Tyskland) har sålts till FCM från 
Australien. Resebyrånätverk; G-travel, VIA partners, FCM. Ombildningar sker. 
ER – Har lyft frågan om Delningsekonomin internt. Uber finns redan i policyn. Diskussioner pågår med Airbnb och 
Philips blir pilot för Business-delen nu. Enbart för long-stay, grupper eller om det är helt omöjligt att få hotell. 
Utvärderas efter 6 månader. Business case byggs under tiden.  
CM – Mycket prat kring gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark. Påverkar både pendlare, affärsresenärer som 
kommer till Sydsverige och de som ska resa ut. CM deltagit på ACTE-event i Peking. Upplever att det åter är fokus på 
kostnader och minskad fokus på traveller centricity/comfort.  
CB – Hör från leverantörerna att TM-rollen försvinner, att de i allt högre grad har kontakt med inköparna.  
 
 
 
§6  Uppdatering genomförda/kommande aktiviteter 
Genomförda:  

• Stockholm Travel Show B2B, 15 sep 
• Amadeus Corporate Travel Network, Köpenhamn 12-13 okt 
• SBTA Öst, 21 okt 

     
     Kommande: 

• SBTA Syd, 25 okt 
• GBTA Europa konferens, Frankfurt 14-16 nov 
• Hållbarhetsseminarium, Stockholm 12 dec em med efterföljande glöggmingel 
• Matka 19 jan 2017 
• Nordic Business Travel Summit 9-10 feb 2017 

 
 
    §7      SBTA kommittéer 

Kommittéerna arbetar med seminariet den 12 december. GBTA:s kommittéer på Europanivå kommer att träffas i 
samband med konferensen i Frankfurt. Inbjudan till det mötet har gått ut till lokala kommittéerna i varje förening. 
 
 
§8  Övriga frågor 
Uppföljning e-Learning 
 1 e-learningkurs har sålts till (Tranås Resebyrå) efter resebyråmötet den 23 sep 
 
Uppföljning och diskussion kring vidare Resebyråaktiviteter (SME-byråer) 
 Enkätsvar från resebyråmötet den 23 sep skickades ut till styrelsens ledamöter inför styrelsemötet. Då träffen fick 

 så positiv feedback diskuteras vidare aktiviteter. Förslag på att LF tar kontakt med SRF och undersöker möjligheten 
 att skicka ett uppföljningsbrev till alla som bjöds in, tillsammans med enkätsvaren. LF kontaktar även de 
 resebyrånätverk som identifieras; G-travel, TSSN, VIA Partners, Resia och XLNT för vidare bearbetning. 
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Mediaplanet bilaga DI v 39 
 Bilagan distribuerades med DI och LF hade med exemplar till Öst-mötet. Tidningen har lett till att LF fick förfrågan 

 att skriva en artikel till GateReport, vilken levererats och tryckts. 
  
Projekt TM 0.0 
 LF och Mats Johansson påbörjar arbetet i oktober. 
 
GBTA utbildningar Fundamentals of Business Travel Management och Advanced Principles 
  LF godkänt och certifierad att hålla GBTA:s utbildningar Fundamentals och Advanced Principles. Den första kursen 

kommer att hållas i Stockholm i mars månad nästa år, på ”skandinaviska” men med kursmaterial och diagnostiskt 
prov på engelska. 

 
 

 
§9  Kommande möten 
13 dec 9.00-10.30 telefon 
26 jan 8.30-10.00 telefonmöte 
30 mars 8.30-10.00 telefonmöte 
 
 
 
§10 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat.  
 
                
 
Sammanfattning 
Beslutad aktivitet: 
LF stämma av vad Skatteverket säger i rapporten om Delningsekonomin som ska levereras i okt. 
LF göra en prognos för årets resultat efter oktobers slut. 
LF fortsätter bearbeta mindre resebyråer kring e-Learning. Kontakt tas med resebyrånätverken, samt SRF. 
 
Fattade beslut: 

 Inga fattade beslut 
 
 

               
 

 
 
Stockholm 2016-10-21 
 
 
Vid pennan      Justeras 
 
 
 
Lotten Fowler     Christina Bixo 
General Manager, SBTA    Ordförande, SBTA 


