
	  

	  

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

	  
	  
	  

Protokoll Styrelsemöte S2014-2 
 
Datum: tisdag 4 mars 2014   
Tid:  08.00-09.30 
Plats: telefon 
 
Närvarande: Birgitta Sjöstrand (BS) 
   Maria Waerland (MW) – ordf på mötet 
   Lotten Fowler (LF)  
   Mikael Holmyr (MH)  
   Camilla Möller (CM)   
 
Förhinder: Henrik Lundqvist (HL) 
   Magda Ousi (Mou) 
   Malin Olsson (MO)  
   Jerker Elming (JE)   
 
 
§1  Mötet öppnades 
MW 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 skickar sitt nya avtal till styrelsens medlemmar      OK 
  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.    11 mars 
  SBTA gör en analys av ett e-learningprojekts möjlighet; ekonomiskt och resursmässigt   
  genomförande          Pågående 
  Styrelsens ledamöter återkommer till LF med förslag på seminarier under TUR 2014. 
  LF återkommer med datum för Vårforum och Årsmöte 2014.    12 maj 
 
  Fattade beslut: 
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  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. 
 
 
§4  Ekonomi 2014  
Resultat för januari och februari skickades ut till styrelsens ledamöter inför mötet. Inga frågor under mötet. 
      
 
§5  Uppdatering regionala aktiviteter 
SBTA Öst:  April om Kollektiva marktransporter den 4 april. 
 
SBTA Väst: April om Säkerhet. MalmöAviation pratar flygsäkerhet, Scandic pratar hotellsäkerhet och SEB  
  pratar kortsäkerhet.  
  SBTA pratar också med Swedavia och Göteborg&co om att få ett direkt flyg till New York.  
 
SBTA Syd:  April om Säkerhet den 8 april 
 
SOS:  Seminarium i Stockholm den 10 februari om ”Rätt e-stöd”.  Stort intresse, bra feedback. 
 
SGN: Möte 5 mars i Stockholm.  
 
 
§6  Övriga frågor 
BTA Äger rum 10 mars på Sheraton. 130 anmälda deltagare. LF har telefonkonferens med 
Resegeometri och QuickSearch den 4 mars för att höra hur resultaten fördelar sig. Topp 3 i varje 
priskategori kommer att meddelas i förväg, för att försäkra oss om att de är på plats vid prisutdelningen. 
Förslag att styrelsens medlemmar kontaktar direkta medlemmar som inte är anmälda och hör om de har 
möjlighet att delta på måndag. Vi har i dagsläget 31 anmälda direkta medlemmar. 
 
TUR Två seminarier (Digital kvittohantering samt Gamification) anordnas av SBTA under torsdagen 20 
mars. Vi har även den traditionella Travel Manager lunchen på torsdagen. I dagsläget cirka 90 personer 
anmälda till lunchen. Seminarierna är öppna för alla.  
 
Enkät och Enkätverktyg  Föreningen EUMA gör en årlig undersökning bland sina medlemmar och deras 
chefer, som inspirerat LF. LF vill undersöka möjligheterna för SBTA att göra egna enkäter. Viktigt med 
tydligt Syfte och ”What’s in it for me” om vi ska göra enkät!  MH menar att det viktiga är att vända på 
det; vad är värdet av att göra en undersökning,  
 
Årsmöte 12 maj är bokat på Hilton Stockholm. Förslag på programpunkter efterlyses; klart är en 
kombinerad presentation/panel kring ämnet ”upphandling möten”, samt en kort presentation från Visita om 
hotellklassificeringsprojeketet.  
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Praktikant SBTA   SBTA kommer att ha en praktikant, Camilla Åberg, mellan veckorna 10-16. Hon läser 
TRAC-utbildningen på Frans Schartau och är klar till sommaren. Tidigare praktik på Philips och American 
Express Global Business Travel. 
 
TM rollens värde   Möte planeras i Skåne i april. Torbjörn Erling, IKEA och Philip Haxne, Sony Mobile 
Communications har erbjudit sig att vara med vid ett uppstartsmöte. Vore roligt om projektet kunde 
presenteras under Vårforum?  Kan praktikanten användas till något i projektet? 
 
 
§7  Kommande möten 

29 apr  08.00-09.30 Telefonmöte 
 

 
§8  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat. 
 
 
                
 
 
Sammanfattning 
Beslutad aktivitet: 
- LF bifogar en förteckning på direkta medlemmar som anmält sig till BTA 10 mars. Styrelsen 

ser om det saknas några direkta medlemmar som man har kontakt med och ringer i så fall 
för att påminna. 

- LF tittar på ”syfte” med enkätundersökningsverktyg, ”fördelar för SBTA:s direkta medlemmar” 
med enkäter. LF håller kontakt med styrelsen/AU och tar eventuellt även kontakt med 
leverantörer av enkätverktyg före nästa styrelsemöte. 

- Styrelsens medlemmar funderar lite över programpunkter till Vårforum. Feeda gärna in förslag 
till LF. 

- Förslag om vad praktikanten Camilla Åberg kan göra efterlyses. Återkoppling till LF. 
- Pågående aktivitet; SBTA gör en analys av ett e-learningprojekts möjlighet; ekonomiskt och 

resursmässigt genomförande. 
 

Fattade beslut: 
- Inga beslut fattas 
 
                
 
 
Stockholm 2014-02-04 
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Vid pennan      Justeras 
 
 
 
Lotten Fowler      Maria Waerland 
General Manager, SBTA     Vice ordförande, SBTA 

 
 

    
 

 


