
Vårforum & Årsmöte 12 maj 2014

Välkommen till SBTA:s vårforum med årsmöte den 12 maj!  
Vi har ett innehållsrikt program som avslutas med en spännande,  
stimulerande och lärorik föreläsning av Elisabet Hearn Vinberg. 

Program:

09.15 Registrering, fika och nätverkande 

10.00 Välkomna

10.15 Bättre upphandling av möten med SBTA!   
 Hur och varför ska man upphandla möten? Vad finns det för verktyg och  
 hjälp att få? Hur kommer jag igång?  
 En expertpanel bestående av Maria Waerland (Regeringskansliet), Per   
 Johansson (PostNord), Bobbi Djordjevic (DentsPly), Pernilla Hammar (Sven  
 ska Möten) och Anna Ununger (konsult inom området) berättar, delar med  
 sig, svarar på frågor och diskuterar.

11.15  SBTA:s Årsmöte   
 Vi väljer en delvis ny styrelse och hör vad revisorn har att säga om före-  
 ningen.

12.00 TM-rollens värde
 Medlemmar i SBTA:s styrelse presenterar projektet TM-rollens värde.

12.10 Buffélunch och Nätverkande

13.20 Nya vägar att förkorta och förenkla betalflödet! 
 Nordic Travel Clearing ger oss en kort historik och nulägesanalys. Därefter  
 ställer vi frågan – Vad krävs av de olika intressenterna? I en panel dis-  
 kuterar vi vägen fram – hot och möjligheter.

14.15 Information från Handelskammaren om Bromma Flygplats
 Maria Ranka, VD på Stockholms Handelskammare informerar kort om det   
 politiska spelet kring Bromma Flygplats. Handelskammaren kommer    
 att finnas på plats vid fikat för att svara på eventuella frågor.

14.20 Eftermiddagsfika och nätverkande



14.45 Medlemsenkäten presenteras
 Camilla Åberg, Frans Schartaus Handelsinstitut, presenterar årets medlems-
 enkät
 

15.00 Att få med sig alla på resan! 
 Elisabet Vinberg Hearn är en flitigt bokad talare som kommer prata om
  kommunikation och hur man ”får folk med sig”. ”Allt handlar om kom-  
 munikation!” säger hon. Från sina många år som ledarskapskonsult 
 runtom i världen berättar hon bland annat om hur man genomdriver   
 förändringar med minimalt motstånd och hög produktivitet, hur man 
 skapar engagemang och ”ambassadörer” som vill vara med på resan.  
 Vi kommer även att få göra diskussionsövningar och få konkreta verktyg   
 med oss hem!

 Elisabet är författare till boken ”The Team Formula”, en businessbok i   
 roman-form som kom på andra plats i London Book Festival i januari i år.

16.20 Sammanfattning av dagen 
 Vi beräknas vara färdiga cirka 16.30


