
SBTA	Verksamhetsberättelse	2016	 Sidan	1	 2017-05-09	

   
 
 
Verksamhetsberättelse 2016 
SBTA – Swedish Business Travel Association, Sveriges 
Affärsreseförening 
 
Redogörelse för verksamheten under år 2016 
Föreningen har under året genomfört sitt 33:e verksamhetsår. Syftet är att samla personer som 
professionellt arbetar med Travel & Meetings Management och relaterade frågor vid företag och 
organisationer inom såväl privat som offentlig sektor för att utveckla kompetens, nätverk och 
opinionsbildning inom affärsresebranschen. Föreningens huvuduppgift är att tillvarata köparens intresse 
på marknaden. 
 
Styrelsen 
Styrelsen består efter årsmötet den 27 april av: 
 
Christina Bixo, Försvarets Materielverk, Ordförande 
Anette McCarthy, Fortum, vice Ordförande 
Pernilla Brodén, SKF 
Per Johansson, Post Nord 
Camilla Möller, Getinge Group 
Eva Rahkonen, Philips 
Yonge Kim, Malmö Aviation 
Ulla Persson, Amadeus Scandinavia 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid 7 tillfällen: 
 
5 feb – SBTA:s kontor 
10 mars - telefonmöte 
14 april – SBTA:s kontor 
31 maj – Happy Tammsvik, Bro i samband med planeringskonferens 
26 aug – telefonmöte 
21 okt – Clarion Hotel Amaranten, Stockholm 
13 dec – telefonmöte 
Dessutom genomfördes en fysiskt planeringskonferens med den nya styrelsen 30-31 maj. 
 
AU, bestående av Maria Waerland, Mikael Holmyr och Lotten Fowler (fram till årsmötet i april) samt 
Christina Bixo, Anette McCarthy och Lotten Fowler, har utöver detta sammanträtt vid 5 tillfällen. 
 
 
Medlemmar 
Medlemmar per 1 jan 2016:   Medlemmar per 31 dec 2016: 
Direkta medlemmar 110 företag  Direkta medlemmar 120 företag 
Associerade medlemmar  90 företag  Associerade medlemmar  84 företag 
 
Av de 120 Direkta medlemmar som redovisas per 31 dec 2016 har 7 ett kostnadsfritt ”prova-på-
medlemskap” under 2016, dvs föreningen har inga intäkter förknippade med dessa.  
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Siffrorna bekräftar trenden av ett minskande antal medlemmar. Inga indikationer tyder på att det är 
missnöje med föreningen och dess aktiviteter som ligger bakom tappet. Antalet uppsägningar inför 
2017, dvs medlemmar som lämnar den 1 januari är 12 Direkta medlemmar och 6 Associerade 
medlemmar. Med andra ord går vi in i 2017 med 108 DM och 78 AM. 
 
Projekt under 2016 
SBTA har under 2016 arbetat med Reformklubben kring Kommunikation, en fortsättning av föregående 
års projekt TM 0.0. Projektet presenteras i samband med Nordic Business Travel Summit i Stockholm 
den 9-10 februari 2017.  
Målet med samarbetet har varit att identifiera hur SBTA, med hjälp av kommunikation ska nå ut i 
frågor rörande Travel management. Vilka frågor ska lyftas, hur kan de formuleras, i vilka kanaler 
diskuteras olika frågeställningar osv. Som resultat av projektet har SBTA under 2016 inlett samarbete 
med Mediaplanet i framtagandet av bilagan Affärsresor. Affärsresor utkommer 2 ggr årligen som en 
bilaga i Dagens Industri.  
SBTA har under 2016 lyckats få mer press än tidigare och General Manager upplever att föreningen 
blivit mer synlig och uppfattas som en viktig aktör. 
 
Utbildningsverksamhet 
E-learning modulen som producerades under 2015 har inte lyft. SBTA bjöd i september 2016 in mindre 
affärsresebyråer i Mälardalsområdet till en presentation av utbildningen för att på så sätt hitta ett nytt 
segment av kunder. Arbetet med att få igång försäljningen av e-learning fortsätter 2017. 
 
Nationella nätverket 
Vårforum och Årsmötet - Föreningens årsmöte arrangerades i samband med Travel & Meetings 
Forum den 27-28 april på Quality Hotel Globe, Stockholm. Programmet innehöll bland annat ett 
seminariepass om Delningsekonomin,och ett om Total Cost of Travel, samt utdelning av Business Travel 
Awards och en nätverksmiddag.  Travel & Meetings Forum förlades från lunch-lunch för att ge möjlighet 
till mer nätverkande och socialt umgänge.  
 
Höstforum ersattes av ett seminarium kring Hållbarhet i regi av SBTA:s 3 kommitteér; Hotell, Flyg och 
Meetings. Presentationer av kundföretag såsom Scania och Skanska, varvades med information om EU-
lagstiftningen som träder i kraft 2017 samt från leverantörsledet om hur hållbarhetsarbetet ser ut hos 
dem.  
 
Seminarium om Risk/Säkerhet anordnades i februari 2016 på Radisson Blu Waterfront Hotel i 
Stockholm. Seminariet hade närmare 90 deltagare och var mycket uppskattat. Som föreläsare hade vi 
både kundföretag (bl.a. SAAB) som berättade om sitt Säkerhetsarbete och leverantörer som beskrev hur 
de stöttar vid en kris.  
 
SBTA har under året dessutom deltagit som utställare på B2B mässan Stockholm Travel Show 
Stockholm (sep), genomfört en studieresa för Direkta medlemmar till Amadeus seminarium i Köpenhamn 
(okt), samt hållit frukostseminarium på Möten & Events i Göteborg och Stockholm. 
 
De regionala nätverken – SBTA Syd, Väst och Öst 
Varje år bör det genomföras regionala arrangemang i Malmö, Göteborg och Stockholm. Arrangemangen 
är avgiftsfria för medlemmarna. De regionala aktiviteterna är generellt sett både uppskattade och 
välbesökta, men kräver lokalt ideellt engagemang.  
 
SBTA Syd genomförde 2 aktiviteter under 2016. Ett i maj där BRA presenterade sitt nya varumärke 
och satsningen på biobränsle. Maj-mötet avslutades med en enklare AW. Ytterligare ett seminarium 
genomfördes i november och handlade då om Kommunikation. Båda seminarierna var välbesökta.   
SBTA Syd står utan styrgruppsordförande. Lotten Fowler är tillförordnad.  
 
SBTA Väst genomförde inga egna seminarier under 2016. Ordförande i SBTA Väst är Pernilla Brodén, 
SKF. 
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SBTA Öst arrangerade 1 seminarie under året. Teman var Kommunikation och kopierades för Väst. 
Ordförande för SBTA Öst under 2016 är Ingela Mildton-Patzellt, Kammarkollegiet. 
 
SOS – SBTA Offentlig sektor 
SOS-nätverket finns till för de organisationer från offentlig sektor som påverkas av speciell lagstiftning i 
sin verksamhet. SOS arrangerade, i samarbete med Kammarkollegium, ett seminarium i anslutning till 
Vårforum kring Ramavtalet för Stora Konferenser. 
Styrgruppsordförande under 2016 var Rickard Lundström från Arbetsförmedlingen. 
 
 
SGN – SBTA Global Network 
SGN har under året genomfört ett flertal möten under ledning av Cathrine Lundberg, CMM Consulting. 
Syftet med de globala företagens engagemang är att lyfta fram gemensamma frågor och intressen 
inom affärsreseprocesserna.  
 
SGN består under 2016 av 11 storbolag; ABB, SKF, Ericsson, Husqvarna, Telia Sonera, Sandvik, Scania, 
Volvo, SCA, SAAB Group och IKEA.  
 
Det internationella nätverket 
SBTA ingår i det europeiska nätverket GBTA Europe. SBTAs General Manager samt ett antal medlemmar 
deltog vid GBTA Europes konferens i Frankfurt i november 2016.  
 
SBTA representeras, genom GM Lotten Fowler, i GBTA Europes Partner Exchange grupp. Detta innebär 
att de olika europeiska föreningarna har regelbundna möten för att diskutera frågeställningar som berör 
flertalet, samt utbyter erfarenheter och delar ”Best practice”. 
SBTA:s General Manager är även delaktig i styrgruppen för GBTA Foundations ICARUS project, samt 
GBTA:s Industry Affairs grupp. 
 
 
Norden 
Samarbetet på den nordiska nivån löper på och utvecklas. General managers för de nordiska 
föreningarna träffas och/eller samtalar på regelbunden basis och utbyter både idéer och tankar kring 
rent administrativa och strukturella frågor som kring aktuella ämnen. 
Nordic Business Meeting 2016 arrangerades av NBTA och hölls i januari i Oslo.  
 
 
Information, PR och media 
Se mer under rubriken Projekt 2016 ovan.  
SBTA:s General manager har vid ett flertal tillfällen under året blivit intervjuad om travel management i 
generella termer. Även SBTA:s medlemmar har intervjuats om specifika ämnen som härrör sig till deras 
respektive verksamhet eller projekt. Lotten Fowler har dessutom fått skriva ledare och krönikor till 
”affärsresebilagor” i både Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, samt artiklar till 
tidningen Gate Report.  
Denna aktivitet ligger i linje med föreningens mål att synas i fler sammanhang och att bli den part 
omvärlden vänder sig till när det handlar om affärsreserelaterade frågor. 
 
 
Ekonomi 
Föreningens finanser och drift hanteras av SBTAs servicebolag i koncernförhållande med föreningen. I 
övrigt hänvisas till officiella resultat- och balansrapporter. 
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Drift av kontoret – administration och General Manager 
Under 2016 utfördes tjänsterna av Lotten Fowler Consulting AB genom Lotten Fowler.  
 
 
 
Stockholm, 23 februari, 2017  
 
 
 
Christina Bixo   Anette McCarthy 
 
 
 
Camilla Möller   Pernilla Brodén 
 
 
 
Per Johansson   Eva Rahkonen 
 
 
 
Ulla Persson   Yonge Kim 
 
 
 
    
 


