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Bäste medlem, 
 
Ett framgångsrikt år för turistbussbranschen kan läggas till handlingarna och ett nytt givande 
år står förhoppningsvis framför oss, trots rådande Corona-virus hot. 
Svenska Turistbussföretagen har upplevt ett givande år med många förändringar och 
intressanta förbättringar, inte minst organisatoriskt. 
 
Vi har under året genomfört de bolagsförändringar, som om senaste årsmötet beslutade, 
med bildandet av ett serviceaktiebolag och den ideella föreningen. Namnändringsfrågan har 
tyvärr dragit ut på tiden på grund av bolagsverkets överbelastning, men är nära förestående.  
De ekonomiska fördelarna av bolagsändringarna kommer att visa sig under kommande år.  
Medlemsförmånerna har vuxit till att omfatta fler områden än tidigare. 
Faktureringsperioden har ändrats till en gång per år, vilket väsentligen har underlättat det 
administrativa arbetet. 
Vår ekonomiska situation är stabil med ett överskott lite bättre än budgeterat för året. 
 
Ett omfattande arbete har skett för att konstruera en ny och modern hemsida, med all den 
information man kan kräva, liksom att bli mer aktiva på de sociala medierna. 
Ett reviderat förslag till nya stadgar har också tagits fram och bifogas här. 
 
Vår bransch står inför stora utmaningar med framförallt miljöfrågorna i fokus. Dock hotar 
arbetsvillkoren, byråkratiska hinder, bristen på chaufförer, illojal konkurrens och andra våra 
verksamheter. Vi arbetar kontinuerligt för att finna lösningar på dessa i olika sammanhang 
och på olika arenor i Sverige såväl som i Europa. Vår verksamhetsplan presenteras under 
mötet. 
Branschens fördelar och utmaningar har uppmärksammats i media genom debattartiklar om 
framförallt turistbussens överlägsna miljöfördelar. 
Marknadsföringen av föreningen har skett på bl.a. på Silja Travelshow och Bussgolfen. 
Representanter från förningen har deltagit i två möten med Transportstyrelsens branschråd 
 
På det europeiska planet har vi deltagit i tre EACT möten under året. 
Vi har haft möten i Bryssel med såväl EU Kommissionens representanter som politiker i 
Europa Parlamentet. Tyvärr har de kraftiga lobbying-aktiviteterna från facken gjort att man 
prioriterat lastbilstrafiken och dess problem. När man nu äntligen kommit överens om detta 
öppnar sig möjligheterna för oss att flytta fram våra Turistbusstrafiksfrågor som prioriterat 
område.  
Osäkerheten kring vad Brexit kommer att innebära blir säkert en utmaning, när väl man 
kommer till skott. 



Vi deltog även i år på världens största bussmässa, Busworld, numera i Bryssel, för att studera 
utvecklingen i branschen. 
Under året har vi hållit fem styrelsemöten!  
Jag vill passa på att tacka våra kompetenta styrelsemedlemmar för deras ambitiösa, 
engagerade och ideella arbete som varit väldigt givande och imponerande! 
 
Årsmötet sker i år försenat p.g.a. Corona epidemin den 23/6, kl.10.00, liksom i ifjol hos RK 
Travel Group i Göteborg. Årsmötet  går i år för första gången i föreningens historia även att 
delta via digitala medier. 
 
Välkomna! 
 

 
 
Kjell Peterson 
Ordförande 
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