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Protokoll Styrelsemöte S2014-1 
 
Datum: onsdag 22 jan 2014   
Tid:  10.00-12.00 
Plats: SBTAs kontor 
 
Närvarande: Birgitta Sjöstrand (BS) 
   Maria Waerland (MW) 
   Lotten Fowler (LF) 
   Jerker Elming (JE)   
   Mikael Holmyr (MH)  
   Camilla Möller (CM) - telefon 
   Magda Ousi (Mou)  
   Ulf Stenvad (US) - valberedningen 
 
Förhinder: Malin Olsson (MO) 
   Henrik Lundqvist (HL) 
 
 
§1  Mötet öppnades 
BS hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§2  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll togs upp och godkändes. 
 
 
§3  Valberedning 
Ulf Stenvad från Valberedningen deltog under den första timmen. Valberedningen vill gärna ha input från 
styrelsen på potentiella kandidater samt information om vilka kompetenser som eventuellt saknas i 
styrelsen. Styrelsen uppmanas att ta kontakt med valberedningen direkt, eller via LF.  
Mandatperioden går ut för följande ledamöter; Birgitta Sjöstrand, Maria Waerland, Magda Ousi samt Henrik 
Lundqvist. Därutöver har Lisa Smedman fått lämna styrelsen, då Novartis inte längre är medlem i SBTA.   
 
 
§4  Aktiviteter från föregående möte – Status och Beslut 
Beslutad aktivitet: 

- Styrelsen läser igenom LFs avtal med SBTA och återkommer med synpunkter till BS inför diskussionerna 
kring ett nytt avtal 2014.        OK 

- Arbetsgruppen ”TM-rollens värde” skickar en förfrågan till fler TM om arbetsbeskrivning, rollbeskrivning. 
Dessa kan sen användas som underlag för projektet.                        Jan 2014   
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- LF skickar ut en förfrågan, författad av projektgruppen ovan, till de andra nordiska föreningarna om de har 
någon dokumentation kring TM rollens värde.                                    På gång 

- LF tar kontakt med Resegeometri för att bjuda in till styrelsemöte och där presentera rapporten Nordic 
Business Travel Challenges.       OK 

- LF fortsätter planeringen av Business Travel Awards.    På gång 
 Fattade beslut:  - Inga fattade beslut 

 
 
§5  Ekonomi 2014  
Styrelsen enas om budget som bifogas protokollet. Eventuellt fattar styrelsen beslut om reviderad 
budget under året, beroende på projektet med utbildning. 
 
Utbildning:  SBTA behöver se över sitt utbildningserbjudande. JE menar att en investering av 
detta slaget bör kunna skrivas av under några år och är en långsiktig investering. CM föreslår 
att vi eventuellt kan spela in under Cathrine Lundbergs kurs i februari.  
LF uppmanas att kontakta revisor för att höra hur vi bokför och budgeterar om vi beslutar oss 
för att göra en större investering i plattform för e-learning.  
Styrelsen enas om att SBTA gör en analys av ett e-learningprojekts möjlighet; ekonomiskt och 
resursmässigt genomförande. Med start under 2014.  
 
 
§6  Årets profi lfråga 
Förslag på att SBTA har en profilfråga varje år. Den frågan får då bli den ”röda tråden” som 
löper genom aktiviteterna under året. Styrelsen diskuterar och ser inte riktigt syftet.  
Vi plockar upp aktuella frågor som belyses under året, både nationellt och regionalt. Eventuellt 
kan vi bli tydligare med vilka frågor som är i fokus för närvarande. 
 
 
§7  Uppdatering regionala aktiviteter 
TM-rollens värde: 
MW och CM frågar styrelsen om någon kan delta i arbetsgruppen, då alla har mycket att göra nu och 
gruppen dessutom tappat Lisa Smedman. MOu erbjuder sig att ingå. Gruppen har fortfarande som mål att 
bli klara under Q1.  
 
SBTA Öst:  LF har ingen information om vad som sker framöver. LF håller seminarium om Strategic 
Meetings på Möten&Events den 19 feb. SBTA kommer dessutom att närvara under hela mässan med 
monter och material om Travel & Meetings management. 
 
SBTA Väst:  LF håller seminarium om Strategic Meetings på Konfex&Events den 6 feb. SBTA kommer 
dessutom att närvara under hela mässan med monter och material om Travel & Meetings management. 
 
April/Maj planeras ett Väst-möte med tema Säkerhet (flygsäkerhet, finansiell säkerhet, personlig säkerhet) 
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SBTA Syd:  LF har ingen information om vad som sker framöver. Seminarium om Möten med IKEA och 
Tetra Laval på Möten&Events den 30 jan. SBTA kommer dessutom att närvara under hela mässan med 
monter och material om Travel & Meetings management. 
 
SOS:  Seminarium i Stockholm den 10 februari om ”Rätt e-stöd”.  Intresset är stort från både SBTA-
medlemmar och andra inom offentlig sektor. 
 
SGN: Inget att rapportera 
 
 
§8  Övriga frågor 
Novartis  Novartis har sagt upp sitt medlemskap i SBTA, vilket innebär att Lisa Smedman lämnar    
  styrelsen. 
BTA 10 mars på Sheraton i Stockholm. Eftermiddag med seminarier och prisutdelning. eBuilder och  
  AirPlus är redan klara som talare; Digitalisering samt Travel 2060. 
  Efter seminarierna blir det utdelning av Business Travel Awards. Vi kommer att ha två nya  
  kategorier i år; ytterligare ett resebyrå-pris och ett betallösningsalternativ. 
TUR LF efterlyser ämnen som SBTA kan ordna seminarier kring under TUR.  
  Svenska Mässan/TUR kommer även i år att sponsra vår Travel Manager lunch, trots att vi inte  
  delar ut BTA i samband med denna.  
Årsmöte LF återkommer om datum för Vårforum och Årsmöte. Förslagsvis mellan 5-9 maj eller 12-13  
  maj. 
 
 
§9  Kommande möten 

 4 mar  08.00-09.30 Telefonmöte 
29 apr  08.00-09.30 Telefonmöte 
 

 
§10 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat. 
 
 
                
 
 
Sammanfattning 
Beslutad aktivitet: 
- LF skickar sitt nya avtal till styrelsens medlemmar 
- Styrelsens ledamöter kontaktar Valberedningen med förslag på kandidater till nästa styrelse 
- LF kontaktar revisor för att höra hur en eventuell investering i e-learning plattform kan 

skrivas av/bokföras för att inte belasta ett enskilt års resultat. 
- SBTA gör en analys av ett e-learningprojekts möjlighet; ekonomiskt och resursmässigt 

genomförande 
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- Styrelsens ledamöter återkommer till LF med förslag på seminarier under TUR 2014. 
- LF återkommer med datum för Vårforum och Årsmöte 2014.  
 
Fattade beslut: 
- Budget för 2014 klubbas, med reservation för att den kan komma att justeras under året beroende på 
 om projektet kring ett utbildningserbjudande till föreningens medlemmar genomförs/startas. 
 
                
 
 
 
 
Stockholm 2014-01-22 
 
 
Vid pennan      Justeras 
 
 
 
Lotten Fowler      Birgitta Sjöstrand 
General Manager, SBTA     Ordförande, SBTA 
 

 
 

    
 

 


