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Protokoll Styrelsemöte S2014-6 
Datum: 6 nov 2014   
Tid:  08.30-10.00 
Plats: telefon 
 
Närvarande: Maria Waerland (MW)  
   Lotten Fowler (LF)  
   Tomas Ransemar (TR) 
   Mikael Holmyr (MH)  
   Theresa Hägglund (TH)  
   Jerker Elming (JE)   
Förhinder:  Camilla Möller (CM) 

   Magnus Krona (MK)  
   Malin Olsson (MO)   

 
 

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

• LF återkoppla till styrelsen ang hemsidan och LinkedIn när svar kommer från vår it-leverantör. Svaret 
lyder: ”Verkar finnas plug-in för detta. Vi kan prova och om det fungerar (inte säkert) så kan vi sjösätta. 
Kommer att kosta i programmering.” Går det att göra så att man kan sajna sig för nyheter på sbta.se 
och sen automatiskt få mejl när sådan läggs ut? Svar: ”Större operation, behöver bygga en plugin. I 
teorin ska det gå bra, men osäkert på hur stort jobb.”  Beslutades att LF ”klipper och klistrar” in nyheter 
i LinkedIn tillsvidare. 

• Diskussion och Beslutspunkt till nästa möte; Kommittee-förslaget   På agendan 
• TR se på ”neutral” text som beskriver vad Interchange Fee är och vad förslaget eventuellt kan komma att 

innebära.  VDR text ligger på hemsidan (eng), svårt att få Eurocard att formulera något neutralt med 
tanke på sin situation. TR håller öga på utvecklingen och återrapporterar till styrelsen om något händer. 

• LF se på förutsättningarna för en undersökning om lönelägen för SBTA:s DM Kvarstår 
• LF posta den ”flyer” som finns om SBTA till styrelsens medlemmar  Klart 

Fattade beslut: 
- Inga beslut fattades 
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§4  Ekonomi 
Resultat och prognos för perioden skickades ut före mötet.  
Medlemsstatus; 128 DM, 104 AM i dagsläget. 2 nya AM sedan förra styrelsemötet; MedEst och Turkish Airlines. 
Möten med potentiella sponsorer; 1 commitment för Guldsponsor 2015 från First Card, commitment från MyCab och  
Rezidor för Silversponsor 2015. 
 
 
§5  Uppdatering regionala aktiviteter 
SBTA Öst 21 nov seminarium om Rese- och Betaladministration (em). Rundabordssamtal 7 nov i Stockholm.   
SBTA Väst Fick ställa in planerad AW den 5 nov. LF saknar datum för Rundabordssamtal i Väst. Planerar möte på 

Landvetter den 5 dec och mer information kommer inom kort.  
SBTA Syd Inget på agendan 
SOS Genomfört seminarium kring Resebyråupphandling 5 november. Social aktivitet (AW) för offentlig sektor 

efter seminariet. Fullt, dvs strax över 50 deltagare. LF uppfattar att seminariet var lyckat, utvärdering 
skickas ut 7 nov. 

 
 
§6  Övriga frågor 
Kommande/avrapportering genomförda övriga aktiviteter   

• Avrapportering; Travel World 14 okt, Sthlm. Riktigt bra för oss. En anmälan till utbildning och en ny medlem. 
Även några prospects som bjudits in till aktiviteter framöver. 

• Kommande; Introduktionskurs (17-18 nov), Fortsättningskurs (20 nov) 
• Kommande; GBTA Europa konferens 12-14 nov 
• Kommande; Höstforum 27 nov. Inbjudan och prel program går ut 7 nov. 
• Kommande; Nordic Business Meeting, Köpenhamn 29 jan 
• 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 20 mar 

 
TM rollens värde  
Inte haft några projektgruppsmöten sedan förra styrelsemötet. Har fått in material från de flesta arbetsgrupperna, nu 
ligger det mesta hos den i gruppen som arbetar med layout och sammanställer materialet.  
Nästa möte med projektgruppen är satt till 17 nov och projektet kommer att presenteras på Höstforum. 
 
Höstforum  
Programmet är snart färdigt, om än i detalj. JE bistår LF med att jobba fram detaljer. Inbjudan skickas ut den 7 
november till SBTA:s medlemmar. OBS! Mingel efter Höstforum för nuvarande sponsorer, där styrelsen deltar.  
 
Business Travel Awards 2015 
LF letar lokal. Den lokal som preliminärbokats på Berns passade inte riktigt, samtidigt som både Anders Erhling och 
Rickard Gustavsson kom tillbaka med förhinder 5 feb. Letar nu veckan därpå, 10-12 feb. 
 
InterChange fee 
Inget nytt att rapportera, TR informerar styrelsen om något sker. LF skickar den rapport som sammanställts av VDR till 
styrelsens medlemmar. 
 
Projekt ”Framtidens TM” 
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LF presenterar bakgrunden till offerten som skickats ut inför mötet. Spontant är styrelsen positiv till projektet, vilket 
ligger i linje med föreningens uppdrag. SBTA och LF ser över en eventuell finansiering och hur mycket som kan 
budgeteras för detta. 

      
     Brev från Barbro Köhler till styrelsen 

Brevets innehåll diskuteras under mötet och beslut fattas att MW formulerar ett svar som cirkuleras till styrelsens   
medlemmar innan det skickas. 

 
 
     §7     TUR 201 5 

LF har inte fått det reviderade avtalsförslag som ska beslutas kring. MW kallar till extrainsatt styrelsemöte när 
avtalet kommer. 

  
 
     §8     SBTA Riktlinjer för miljöarbete 

Styrelsen beslutar godkänna riktlinjerna, med ett tillägg för text kring kontorets miljöarbete. LF och MW formulerar 
sådan text. 

     Styrelsen beslutar även att acceptera erbjudandet från Tricorona och klimatkompensera Höstforum 
 
 
    §9      SBTA kommitteer 

Styrelsen beslutar att kommitteer för Hotell och Flyg inrättas. LF kommunicerar på Höstforum och följer upp med 
inbjudan till SBTA:s alla medlemmar att delta. 

 
 

§1 0 Kommande möten 
11 dec kl 8.30-10.00 (telefonmöte) 
5 feb, förmiddag i Stockholm (fysiskt möte i samband med BTA)   OBS – kan komma att flyttas! 
12 mars kl 8.30-10.00 (telefonmöte) 
16 april kl 8.30-10.00 (telefonmöte) 
 
 
§1 1  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för mötet och förklarade det avslutat.  
 
 
                
 
 
Sammanfattning 
Beslutad aktivitet: 

• LF uppdaterar även LinkedIn med nyheter framöver. 
• LF se på förutsättningarna för en undersökning av lönelägen av SBTA:s DM 
• LF skickar den rapport som tagits fram av VDR till styrelsens medlemmar. Rapporten finns tillgänglig på 

SBTA:s hemsida. 
• MW formulerar och cirkulerar svar till Barbro Köhler på det brev som skickats till föreningens styrelse. 
• Mingel för SBTA:s sponsorer 2014 följer på Höstforum. Styrelsens medlemmar uppmanas delta. 
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• LF och MW formulerar tillägg till Riktlinjerna för Miljöarbete och lägger därefter ut dokumentet på SBTA:s 
hemsida. 

• LF har projektet ”Framtidens TM” i åtanke vid budgetering av 2015. 
 
Fattade beslut: 
- Styrelsen beslutar godkänna Riktlinjerna för Miljöarbete, med ett tillägg enligt ovan. 
- Styrelsen beslutar att SBTA klimatkompenserar Höstforum 2014. 
- Styrelsen beslutar att inrätta två kommitteer under 2015, en för Hotell och en för Flyg. 

 
               
 
 
Stockholm 2014-11-06 
 
Vid pennan      Justeras 
 
 
 
Lotten Fowler     Maria Waerland 
General Manager, SBTA    Ordförande, SBTA 

 
  
 


