Program

Moderator: Anna Grönlund Sveriges Bussföretag.

Dag 1
11.30-12.30 Lunch
Vi inleder Busstorget med att fylla på energiförrådet.
12.30-13.00 Välkomna
Sveriges Bussföretag, Res- och TrafikForum, utställare, TURBO-gruppen och arrangerande
fordonstillverkare hälsar alla välkomna till årets Busstorg.
13.00-13.45 Transportstyrelsens ändrade tillsyn av kör- och vilotider.
Gunilla Yourstone, sektionschef kör- och vilotider Transportstyrelsen
13.45-14.45 Bussen det säkraste fordonet på väg – den tekniska utvecklingen borgar
för att den så ska förbli
Gruppvisa föreläsningar med gruppledare om tio minuter per bussleverantör med de senaste
nyheterna och några ord om framtida forskning och utveckling på området.
14.45-15.45 Kaffe och mingel
Mingeltid med kollegor och intressenter i branschen. Visning av nya bussmodeller, provkörning
av bussar, utställningar med branschintressenter och tid för frågor till Sveriges Bussföretags
experter.
15.45-16.15 Momsåterhämning i utlandet – vad gäller?
PROGRAMPUNKTEN ÄR PRELIMINÄR
16.15-16.45 Det här gäller nu för utlandsresor med buss!
En genomgång av regelverk och nyheter med Oscar Sundås, ansvarig turist- och
beställningstrafikfrågor hos Sveriges Bussföretag
16.45-17.45 Egentid
Passa på att besöka Tylösands fina Spabad!
17.45 Mingel med välkomstdrink
Mingeltid med kollegor och intressenter i branschen. Visning av nya bussmodeller, utställningar
med branschintressenter och tid för frågor till Sveriges Bussföretags experter.
19.00 Middag
Välkomna till kvällens trerättersmiddag. Som deltagare på Busstorget blir du bjuden på en
fantastisk middag med tillhörande dryck i trevliga branschkollegors sällskap!

Dag 2
09.00-09.40 Vilka är våra nya bussförare?
Maria Sjölin från Transportföretagen berättar om arbetet med att skapa förutsättningar för att få
fler att utbilda sig till bussförare i ett läge när bussbranschen behöver rekrytera 7300 bussförare
fram till 2021.
09.40-10.30 Förarstöd i turistbussen – nyheter och framtidstankar
Gruppvisa föreläsningar med gruppledare om tio minuter per bussleverantör med de senaste
nyheterna och några ord om framtida forskning och utveckling på området.
10.30-11.15 Kaffe och mingel
11.15-11.30 Det här är Sveriges Bussföretags TURBO-grupp
Kort presentation av arbetsgruppens medlemmar och de tre prioriterade frågorna som
arbetsgruppen fokuserar på 2019.
11.30-12.00 Destination till Halmstad – tips till bussresearrangören.
12.00-12.45 Presentation av Vector Nordics lösning för resegarantier vid paketresor
Sveriges Bussföretag har tillsammans med Vector Nordic AB kommit överens om ett erbjudande
för Sveriges Bussföretags medlemmar när det gäller att ställa resegarantier i form av en
försäkringslösning. Försäkringslösningen är en enkel produkt både när det gäller villkor och
priser. Försäkringen gör dessutom att kapital kan frigöras från balansräkningen när
försäkringspremien hamnar på resultaträkningen. Här får du en närmare presentation av
erbjudandet och möjlighet att ställa frågor till direkt till Tomas G Olsson, vd Vector Nordic.
12.45-13.00 Vi avslutar Busstorget 2019 - tack för den här gången!
13.00 Lunch

