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Protokoll Styrelsemöte S2014-4 
Datum: 4 sep 2014   
Tid:  08.30-10.00 
Plats: telefon 
 
Närvarande: Maria Waerland (MW)  
   Lotten Fowler (LF)  
   Mikael Holmyr (MH)  
   Theresa Hägglund (TH) 
   Magnus Krona (MK)  
   Jerker Elming (JE)   
 
Förhinder:  Tomas Ransemar (TR) 
   Malin Olsson (MO) 
   Camilla Möller (CM)    
 
 
§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   
Aktiviteterna är från planeringsmöte med nya styrelsen 10 juni.  

o LF skicka resultat för 2013 till alla i styrelsen (klart) 
o Prenumerationstjänst på hemsidan. När LF skriver nyhet, går mejl ut till de som ”sajnat” sig??  LF 

kolla upp  (LF återkommer) 
o Kan detta kopplas till LinkedIn, dvs LF skriver nyhet och något sker på LinkedIn. LF kolla upp (LF 

återkommer) 
o LF höra med Advocacy gruppen samt VDR i Tyskland (SBTA:s motsvarighet) om de diskuterat frågan 

om Interchange Fee. MH höra med SGN gruppens medlemmar. TR skriva en kort, enkel 
sammanfattning (nyhet) att lägga på sbta.se  (TR återkommer med text, LF återkommer med 
info om vad GBTA gör, SGN har tagit upp ämnet) 

o LF och TH formulerar en text som beskriver hur våra tänkta kommiteer ska fungera. Skickar på remiss 
till övrig styrelse. (Kvarstår) 

o LF undersöka kostnad för prenumeration på Cision el dyl (för pressreleaser och media) (Kvarstår) 
o Presentera en ny medlem per nyhetsbrev (klart) 

 
 
§4  Ekonomi 
Resultat och prognos för perioden skickades ut före mötet. Inga frågor. 
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Medlemsstatus; 127 DM, 99 AM i dagsläget. 3 nya DM sedan årsskiftet, 11 nya AM sedan årsskiftet. 
MK föreslår att SBTA producerar något som våra medlemsföretag kan använda internt för att ”sprida information och 
skapa nyfikenhet” kring SBTA. LF funderar på vad detta kan vara. 
Medlemsvärvning; SBTA Öst har bjudit in LF för ett möte kring medlemsvärvning. SBTA Väst planerar social aktivitet för 
medlemsvärvning. 
 
 
§5  Uppdatering regionala aktiviteter 
SBTA Öst Ännu inga aktiviteter planerade för hösten.  
SBTA Väst Ännu inga aktiviteter planerade för hösten. LF saknar datum för Rundabordssamtal i Väst. 
SBTA Syd Förhandsvisning av Clarion Hotel & Congress Live, 4 sep. 
SOS Planerat möte kring Resebyråupphandling i november. Planerad social aktivitet (AW) för offentlig sektor.  
 
 
§6  Övriga frågor 
Kommande övriga aktiviteter   

• Studiebesök på Bromma Flygplats, 9 sep 
• Webinar, fritt för alla medlemmar i SBTA, kring Forecasting Supplier prices 2015. 
• Två utbildningar; en Introduktionskurs (23-24 sep) och en Fortsättningskurs (30 sep) 
• Responsible Travel Forum, 3 okt. Ett samarrangemang med GBTA:s Project ICARUS. Heldag kring Risk, 

Säkerhet, Duty of Care och Traveller-wellbeing 
• GBTA Europa konferens 12-14 nov 
• Rundabordssamtal planerade för Stockholm (2 st) och Lund. Återstår datum för Väst i höst. 
• Nordic Business Meeting, Köpenhamn 29 jan 

  
TM rollens värde  MW rapporterar att den utökade projektgruppen nu träffats och kommit igång med arbetet. Gruppen 
har delat in sig i mindre team som arbetar med olika frågor paralellt. Ambitionen är att ha ett material på hemsidan 
före årsskiftet.  
 
TUR 2015 LF hade möte med Farhad Kakavand från TUR i förra veckan och fick information om det nya upplägget. 
Ambitionen är att säkerställa en mötesplats för framtiden. Det nya TUR kommer att ha en fackdag, 19 mars. Nedre 
plan kommer att vara stängd, dvs ingen utställning. Fackdagen kommer att delas in i tre olika spår;  
1.  ”Scandinavian International Travel Meet” för de som packeterar utland och researrangörer (B2B) 
2.  Svensk Besöksnäringsdag 
3.  Vår dag, ”Nordic Business Travel Day”?? Vi arrangerar något form av nätverkande/speeddating, samt föreläsningar 
kring aktuella ämnen. Vår TM-lunch ligger också kvar i programmet. 
 
LF söker efter någon som kan stödja oss i nätverksaktiviteten. JE stöd från styrelsens håll.  
 
Sponsorträff SBTA  LF föreslår att styrelsen gemensamt bjuder in årets sponsorer på en workshop och mingel, 
förslagsvis under september månad. Styrelsens direkta medlemmar ombedes skicka in eventuella datum då man 
befinner sig i Stockholm. LF utgår sedan från detta för att hitta datum för sponsorträff. 
 
Höstforum  I dagsläget är inget Höstmöte planerat. Bör vara heldagsaktivitet. Styrelsen enas om att vi hittar ett datum 
i veckan 24-28 nov.  
 
 
 



	  

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

§7  Kommande möten 
9 okt kl 8.30-10.00 (telefonmöte) 
6 nov kl 8.30-10.00 (telefonmöte) 
11 dec kl 8.30-10.00 (telefonmöte) 
5 feb, förmiddag i Stockholm (fysiskt möte i samband med BTA) 
12 mars kl 8.30-10.00 (telefonmöte) 
16 april kl 8.30-10.00 (telefonmöte) 
 
 
§8  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat.  
 
 
                
 
 
Sammanfattning 
Beslutad aktivitet: 

o Prenumerationstjänst på hemsidan. När LF skriver nyhet, går mejl ut till de som ”sajnat” sig??  LF 
kolla upp   

o Kan detta kopplas till LinkedIn, dvs LF skriver nyhet och något sker på LinkedIn. LF kolla upp  
o LF höra med Advocacy gruppen samt VDR i Tyskland (SBTA:s motsvarighet) om de diskuterat frågan 

om Interchange Fee. MH höra med SGN gruppens medlemmar. TR skriva en kort, enkel 
sammanfattning (nyhet) att lägga på sbta. 

o LF och TH formulerar en text som beskriver hur våra tänkta kommiteer ska fungera. Skickar på remiss 
till övrig styrelse.  

o LF undersöka kostnad för prenumeration på Cision el dyl (för pressreleaser och media)  
o LF spika datum och hitta anläggning för Höstforum i november 
o LF se över vad som kan produceras om SBTA för våra medlemmar att använda/material för spridning 

av information om SBTA 
o Punkten Interchange Fees kommer ligga som en stående punkt på agendan framöver; styrelsen 

behöver hålla ögonen på vad som sker kring detta.  
o Datum ska sättas för sponsorträff, gärna under september månad eller tidigt i oktober. 

 
Fattade beslut: 
- Inga beslut fattas 
 
                
 
 
Stockholm 2014-09-04 
 
Vid pennan      Justeras 
 
 
 
Lotten Fowler     Maria Waerland 
General Manager, SBTA    Ordförande, SBTA 
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