
Så har då BR och medlems tidningen Resor och Trafik vaknat ur Törnrosa sömnen! 
Vill skapa ett forum för bussresearrangörerna i konkurrens med Föreningen Sveriges 
Bussresearrangörer 
 
Citat: Var med och skapa… 
Sveriges främsta forum för bussresearrangörer! 

Nu samlar vi Sveriges bussresearrangörer i ett nytt möteskoncept i syfte att utbyta idéer, 

erfarenheter och belysa viktiga frågor i branschen.  

Personliga möten/nätverksträffar arrangeras 2-4 gånger per år. På träffarna får du möjlighet att 

lyssna på experter på aktuella områden (t ex moms, resegaranti, tillgänglighet), mingla, 

diskutera och kanske även göra ett studiebesök.  

Var med och påverka innehållet! Tillsammans skapar vi affärer och vi vill ha dina åsikter för 

att kunna skapa Sveriges främsta forum för bussresearrangörer. Träffarna bevakas 

redaktionellt av tidningen RESFORUM och och följs upp i BRs kanaler. Via Bussreseforum 

har du möjlighet att påverka och lyfta fram angelägna frågor i branschen! 

Bli medlem, kostnadsfritt givetvis. Är ditt företag medlem i BR, Svenska Bussbranschens 

Riksförbund, har du dessutom möjlighet att delta kostnadsfritt på träffarna*. Övriga deltagare 

betalar 495 kr/deltagare och träff.  

Bussreseforum arrangeras av BR, Svenska Bussbranschens Riksförbund och tidningarna 

RESFORUM och TRAFIKFORUM. 

* Medlemmar i BR ges möjlighet att, i mån av plats, anmäla två personer att delta 

kostnadsfritt på varje träff. Ytterligare personer från samma företag kan anmäla sig ordinarie 

pris 495 kr/person. 

 
 
Toni kommentar: 
Det är bra att BR och medlemstidningen Resforum med chefredaktören Karlsson vaknat och 
börjat förstå att något är fel för i annat fall skulle man väl inte nu 2011 göra detta upprop i 
frågor som är årtionden gamla? Medans Karlsson i sin kraft att vara chefredaktör förtiger att 
77 företag på TUR mässan den 25:e mars hade möte för att lägga grunden med att få bort för 
branschen oövervinnerliga problem så inbjuder BR till ett eget jippo där man måste träffas för 
att diskutera problem som om dessa vore obekanta! Bottennapp Karlsson och BR, men 
självklart är det bra att ni nu tar tag i frågor som ni borde ha gjort samma dag ni tillträdde er 
post. Därmed har ni också passerat bäst före datum! Var glad, ni är inte de enda i branschen! 
 
Du som vill vara med och ta ansvar för din egen framtid gå in på www.stbo.se och anmäl ditt 
medlemskap. 
 
 


