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Stadgar 
för 
Sveriges Affärsreseförening 
 
 
§ 1 Mål & Syfte 
 
Sveriges Affärsreseförening (Swedish Business Travel Association, SBTA), nedan kallad föreningen, 
skall verka för kostnadseffektiva möten, tjänsteresor och tillhörande processer såväl inom privat 
näringsliv som offentligt sektor.  
 
Föreningen ska nå sina mål och syften genom att:  
 
1.  öka kompetensen inom privat näringsliv och offentlig sektor avseende processen för möten 

och tjänsteresor  
 
2.  påverka och samarbeta med alla intressenter som ingår i värdekedjan för tjänsteresor, 

fysiska- och virtuella möten 
 
3. följa och informera medlemmarna om utvecklingen inom mötes-, teknik- och     

tjänsteresesektorn på kort och lång sikt 
 
4. anordna forum för erfarenhetsutbyte riktade till i första hand föreningens medlemmar. Sådant 

forum kan t.ex. vara seminarium, utbildning, frukostmöte. 
 
5. medverka i utveckling och anpassning av marknadens produkter, tjänster och processer i linje 

med köparens krav och behov 
 
6. samarbeta med motsvarande nordiska affärsreseföreningar samt med internationella      

intresseorganisationer, t ex GBTA Europe och Internationella Handelskammaren. 
 

7. samverka med andra organisationer, såsom MPI och SILF, för att stärka utvecklingen inom 
mötes- och tjänsteresesektorn 

 
 
§ 2 Medlemskap 
 
Direkt medlemskap i föreningen kan erhållas av varje i Sverige registrerat aktiebolag, offentlig 
förvaltning eller motsvarande bolagsform eller organisationsform som styrelsen behandlar i varje 
enskilt fall med undantag av sådana vars huvudsakliga verksamhet är att vara leverantör av 
resetjänster (flyg, resor, hotell, bil, betalkort, möten, telecomtjänster mm).  
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Direkt medlemskap kan också erhållas av ett moder- eller dotterbolag till en leverantör av 
mötes- och resetjänster under förutsättning att bolaget representeras av en travel manager eller 
motsvarande tjänst som ansvarar för affärsresandet i bolaget. 
 
Associerat medlemskap kan erhållas av leverantörer av resetjänster efter beslut av styrelsen i 
varje enskilt fall.  
 
 
§ 3 Firma 
 
Föreningens firma är “Sveriges Affärsreseförening”. 
 
 
§ 4 Styrelsen 
 
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex och högst tio 
ledamöter varav en ledamot är ordförande och en vice ordförande. En ledamot kan utses av 
styrelsen att vara kassaförvaltare och en ledamot sekreterare eller styrelsen kan delegera denna 
uppgift till tjänsteman på kansliet som därmed blir adjungerad till styrelsen. Styrelsens ledamöter 
ska väljas bland representanter från medlemsföretagen/-organisationerna. Representanter från 
direkta medlemmar ska alltid vara i majoritet i styrelsen. Styrelsens ordförande och vice 
ordförande ska vara representanter från direkta medlemmar.  
 
Styrelsen bör ha en sammansättning som återspeglar medlemmarnas geografiska fördelning. 
 
Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter väljs för en tid av två år vid föreningsstämma 
och bör omväljas högst två gånger. Hälften av styrelsen väljs vartannat år. Ordförande och vice 
ordförande bör ej nyväljas vid samma tillfälle. 
 
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det påkallat eller då minst tre styrelseledamöter 
begär det. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  
 
 
§ 5  Styrgrupper    
 
Vid bildande av regionala avdelningar utses styrgrupper att leda den regionala verksamheten. 
Styrgrupperna är underställda styrelsens beslut. En ledamot av respektive styrgrupp bör ingå i 
styrelsen. 
 
 
§  6  Valberedning 
 
Valberedningen ska bestå av 3 ledamöter; 2 direkta medlemmar och 1 associerad medlem. 
Valberedning utses av föreningsstämman. En av ledamöterna ska väljas till sammankallande och 
är kontaktperson gentemot föreningens medlemmar. Ingen av valberedningens ledamöter ska 
samtidigt kunna vara styrelseledamot.  
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Medlemmar i valberedningen väljs för en period av två år. Minst en av valberedningen bör ingå i 
följande års valberedning. Medlem bör inte väljas om mer än en gång 
 
 
§ 7 Sekretariat 
 
Föreningens ekonomi sköts i ett serviceaktiebolag som ägs av föreningen. Servicebolagets styrelse 
skall utgöras av minst tre ledamöter från föreningens styrelse. De direkta medlemmarna ska alltid 
vara i majoritet i styrelsen. Styrelsens ordförande och vice ordförande ska vara representanter 
för direkta medlemmar. Föreningens administration handhas av ett kansli som styrelsen är 
ansvarig för. Arbetsuppgifterna för kansliet regleras i separat avtal. 
 
 
§ 8 Föreningsstämma 
 
Föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Kallelse till föreningsstämma skall vara 
utsänd till medlemmarna senast två veckor före stämman. Varje vid stämman direkt närvarande 
medlem har en röst. Ombudsröstning kan ej ske. 
 
 
§ 9 Ärenden på föreningsstämma 
 
Vid föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:  
a/   val av ordförande och sekreterare för stämman samt två justeringsmän 
b/ fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
c/ styrelse- och revisionsberättelser för det gångna året 
d/ fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
e/ val av ordförande och vice ordförande i styrelsen (se § 4) 
f/ val av övriga styrelseledamöter 
g/ val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter 
h/ fastställande av medlemsavgift och budget för innevarande räkenskapsår 
i/ utseende av valberedning 
j/ övriga ärenden som läggs fram av styrelsen eller som av medlem skriftligt anmälts till 

styrelsen senast en vecka före föreningsstämman 
k/  val av föreningens ombud på servicebolagets bolagsstämma. 
 
 
§ 10 Extra föreningsstämma 
 
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen anser det erforderligt eller då minst tio procent av 
förenings direkta medlemmar begär det. Samma kallelseförfarande gäller för extra stämma som 
för ordinarie stämma. 
 
 
§ 11 Firmateckning 
 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelse, av den eller dem styrelsen därtill utser. 
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§ 12 Räkenskaper 
 
Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
§ 13 Uteslutning 
 
Medlem (direkt eller associerad) som uppenbarligen motverkar föreningens ändamål, kommer på 
obestånd eller ej betalar medlemsavgift kan uteslutas efter beslut av styrelsen. 
 
 
§ 14 Ändring av stadgar 
 
Ändring av föreningens stadgar kan ske vid ordinarie eller extra föreningsstämma. Ändring skall 
vara upptagen på dagordning och förslag till ändring skall bifogas kallelsen. För ändring erfordras 
att sjuttiofem procent av de närvarande röstberättigade är ense om beslutet. 
 
 
Stadgarna är fastställda vid föreningsstämma 2011-05-12. 
 


