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Hej!

Jaha och där försvann januari och en hel vecka av februari – utan att jag hann blinka ;-)
Fast riktigt så illa är det inte, vi har ju hunnit med massor!
Branschmöte med TUR, styrelsemöte, deltagande på spännande MötesIndustriVeckan, GTP-certifiering (nu återstår att se om
jag klarade det), en utbildning i Säkert Resande och framförallt Nordic Business Meeting. Den här veckan har jag varit i
London med några av er på Business Travel Show. Inte illa under det som brukar vara en lugn och stilla månad.
Bilder och presentationer från Nordic Business Meeting kommer att läggas upp i Dokumentbanken på medlemssidorna.

Regionala aktiviteter

Alla styrgrupperna jobbar för fullt med årets program. Preliminära datum finns men ännu så länge inte så många definitiva.
Håll koll på kalendern på SBTAs hemsida. Så snart jag får datum läggs de upp. Självklart kommer vi också att se till att
informera i nästa nyhetsbrev, samt med separata inbjudningar.
10 april Frukostmöte med SBTA Väst. Vi återkommer med ämne.

Utbildningar i SBTAs regi

Klicka på respektive kursnamn för mer information.
10-11 apr Introduktionskurs i Travel och Meetings Management (köpare)
18 april Fortsättningskurs i Travel och Meetings Management (köpare)
Vi kommer inom kort att lägga till två utbildningar. Dels en kurs för leverantörer, som vi fick flytta på och dels en ”Överkurs”
(min benämning) – kurs för de TMM som redan gått fortsättningskursen. En dag där ni stämmer av och diskuterar för er
aktuella frågor. Mer information följer om båda dessa utbildningar.

Travel Manager-lunch på TUR

Torsdagen 21 mars är det dags för 2013 års upplaga av SBTAs Travel Manager-lunch! Vi delar som vanligt ut Business Travel
Awards. Mer information kommer inom kort.

Vårforum och Årsmöte

Blocka måndagen 20 maj! Vi kommer att fokusera på flygrelaterade frågor denna dag – IATAs nya NDC. Vad är det och hur
kan det komma att påverka oss? Flygsituationen i Norden – paneldiskussion kring hur situationen för flygbolagen i Norden
påverkar oss som kunder.
Mer information och inbjudan följer, men håll dagen fri!

Övrigt

Vi har fått en Inbjudan till branschfest, som ordnas i Informus regi på Bryggarsalen den 20 februari. Läs mer här om du är
intresserad av fest ;-)
Snart börjar Valberedningen sitt jobb. 4 av styrelsens 8 medlemmar ska antingen bytas ut eller väljas om. Om du är
intresserad av att aktivera dig i SBTAs styrelse och känner att du kan, vill och har tid att bidra till föreningens utveckling, så
hör av dig antingen till mig eller någon i Valberedningen. Du hittar namn och kontaktuppgifter till dem här.
Nu ser jag själv fram emot flera veckor på kontoret! En möjlighet att rensa, jobba undan och lyfta blicken igen och bli
kreativ. Hör av dig om det är något du undrar över eller om jag på något sätt kan hjälpa till.
Ha det,
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Lotten

General Manager SBTA

Kontakt

Är det något du undrar över? Kontakta kontoret på telefon 08 410 800 92 eller via mejl info@sbta.se.

SBTA Guldsponsorer:

SBTA Silversponsorer:

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.
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