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Protokoll Styrelsemöte S2014-5 
Datum: 9 okt 2014   
Tid:  08.30-10.00 
Plats: telefon 
 
Närvarande: Maria Waerland (MW)  
   Lotten Fowler (LF)  
   Tomas Ransemar (TR) 
   Mikael Holmyr (MH)  
   Theresa Hägglund (TH) 
   Magnus Krona (MK)  
   Jerker Elming (JE) 
   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   
Beslutad aktivitet: 

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

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.                                                       Klart.  
o Forts; Interchange Fee. MH höra med SGN gruppens medlemmar. (tas upp 1 2 nov) TR skriva en 

kort, enkel sammanfattning (nyhet) att lägga på sbta.  TR återkommer 
o LF och TH formulerar en text som beskriver hur våra tänkta kommiteer ska fungera. Skickar på remiss 

till övrig styrelse.                                                           Klart 
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              Klart 
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.     Klart 
o Datum ska sättas för sponsorträff, gärna under september månad eller tidigt i oktober Se info 

nedan 
Fattade beslut: 
- Inga beslut fattas 
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§4  Ekonomi 
Resultat och prognos för perioden skickades ut före mötet.  
Medlemsstatus; 128 DM, 102 AM i dagsläget. Spotify ny DM sedan förra styrelsemötet, Tack till Maria W som fick in 
dem. 3 nya AM sedan förra styrelsemötet; Sparrow Aviation, KDS och Concur.  
 
 
§5  Uppdatering regionala aktiviteter 
SBTA Öst Ännu inga aktiviteter inrapporterade för hösten.  
SBTA Väst Planerad AW den 6 nov, för att locka nya medlemmar. 5 dec möte på Landvetter med Swedavia. LF 

saknar datum för Rundabordssamtal i Väst. 
SBTA Syd Genomförd förhandsvisning av Clarion Hotel & Congress Live, 4 sep. 
SOS Seminarium kring Resebyråupphandling 5 november. Planerad social aktivitet (AW) för offentlig sektor efter 

seminariet. 
 
 
§6  Övriga frågor 
Kommande/avrapportering genomförda övriga aktiviteter   

• Avrapportering; Studiebesök på Bromma Flygplats, 9 sep  
• Avrapportering; Responsible Travel Forum. 65 intresserade diskuterade Risk och Säkerhet 3 okt. Bra 

seminarium, positiv feedback.  
• Kommande; Travel World 14 okt, Sthlm 
• Kommande; Utbildningarna flyttade till november; Introduktionskurs (17-18 nov), Fortsättningskurs (20 nov) 
• Kommande; GBTA Europa konferens 12-14 nov 
• Kommande; Höstforum 27 nov. Hjälp med programpunkter sökes. JE anmäler sig till programgruppen. 
• Kommande; Nordic Business Meeting, Köpenhamn 29 jan 
• Kommande; Business Travel Awards 5 feb 
• Kommande; Möten & Events/Konfex & Events jan/feb  Frukostseminarium på respektive mässa under rubriken 

”Hur gör man en upphandling av resebyrå egentligen” 
• Kommande; Scandinavian Business Travel Market, Göteborg 19 mar 

 
TM rollens värde  
Projektteamet har haft två fysiska möten och arbetar parallellt med ämnena i mindre grupper. Arbetat går bra framåt 
och det kommer att finnas material klart till Höstforum. Gruppen komme att presentera sitt arbete vid Höstforum. 
 
Det finns även en grupp som tittar på Framtidens TM-roll, hur rollen och arbetet med resor och möten kan komma 
att utvecklas. Gruppen har haft kontakt med Mats Johansson, BNG om att göra en rapport/studie som tittar på detta. 
En offert har tagits fram och kommer att delas med styrelsen, tillsammans med en sammanfattning av vad gruppen 
tror detta kan generera (för SBTA som förening, för medlemmarna individuellt). Därefter behöver styrelsen diskutera 
projektet och fatta beslut om eventuell investering. 
 
TUR 2015  
Scandinavian Business Travel Market – 19 mar mellan cirka 9.00-15.00 
Seminarier, speeddating och lunch 
TR och JE är involverade i programgrupp/arbetsgrupp för att se på upplägget. SBTA aktiv partner med TUR i detta, 
avtal skrivs mellan parterna och det finns goda möjligheter till intäkter för föreningen) 
 
Interchange Fees 
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Dokument utskickat före mötet. Diskussionsunderlag/Presentation gjord av VDR, tyska motsvarigheten till SBTA. TR se 
på om de kan bidra med en ”neutral” beskrivning av vad det hela är och kan innebära, som sen kan delas med 
SBTA:s medlemmar.  
 
Sponsorträff SBTA   
LF berättar att det varit svårt att samla styrelsen för en separat sponsorträff. LF kommer i stället att kontakta alla 
sponsorer (nuvarande och potentiella) för individuella möten/säljsamtal. 
 
Undersökning SBTA:s DM 
I tidningen Business Travel News presenterades i våras en undersökning bland USA TM kring löneläge för olika 
roller/positioner inom TM-området. Styrelsen beslutade sig för att se över hur en sådan undersökning för SBTA:s 
medlemmar skulle kunna se ut. LF undersöka förutsättningarna för en sådan undersökning under vår 2015 och 
återkopplar vid senare möte.  
 
SBTA Kommittéer 
Utkast till hur ett arbete i kommittéer kan försiggå hade skickats till styrelsens medlemmar före mötet. TH presenterar 
förslaget och uppmanar styrelsens medlemmar att återkomma med synpunkter.  
Tanken är att föreningen går ut med en intresseförfrågan till medlemmarna under hösten och startar upp under våren.  

 
 

§7  Kommande möten 
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: 

• LF sammanfattar diskussionen kring Framtidens TM och skickar, tillsammans med den offert som ligger, till 
styrelsen. Styrelsen tar diskussion kring detta på nästa möte. 

• LF återkoppla svar ang hemsidan och LinkedIn till styrelsen när det kommer från vår it-leverantör. 
• Diskussion och Beslutspunkt till nästa möte; Kommittee-förslaget 
• TR se på ”neutral” text som beskriver vad Interchange Fee är och vad förslaget eventuellt kan komma att 

innebära. 
• LF se på förutsättningarna för en undersökning om lönelägen för SBTA:s DM 
• Styrelsen diskuterar kommittéer vid nästa möte och fattar beslut då. 
• LF posta den ”flyer” som finns om SBTA till styrelsens medlemmar 
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Fattade beslut: 
Inga fattade beslut 
                
 
 
Stockholm 2014-10-09 
 
Vid pennan      Justeras 
 
 
 
Lotten Fowler     Maria Waerland 
General Manager, SBTA    Ordförande, SBTA 

 
  
 


