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Styrelsen har sammankommit 10 gdnger. Styrelsens milsdttning har varit att erbjuda sina
medlemmar en mix av aktiviteter i Sverige och arrangera studieresor i utbildningssyfte.

PATA har medverkat, bide direkt och indirekt, till att fi utliindska utstSllare till events och
mdssor i Sverige. Det dr inte endast genorn PATA's egna arrangemang som vi verkar, utan
dven samarrangemang med andra partners. Vi har under Sret blivit kontaktade av olika pATA
medlemmar i de ldnder som ingdr i PATA. Vi har bla assisterat med att hitta de ritta
kontakterna i Sverige for att p6 det sdttet utveckla turismen och kunskapen mellan de olika
PATA lSnderna. PATA isverige 6r en bidragande orsak gdllande kontakter mellan
leverantrirer och med lemsf6retag.

Under 2015 har PATA Sverige anordnat studieresor ti l l :

Dubai28 apr i l02 maj med Emirates
Indien L4-Zt maj med Aeroflot
Laos 26 - 30 maj med Thai Airways
Franska Polynesien 30 nov 5 dec
Hongkong & Macau 4 - 8 dec med Aeroflot

Under 2015 har PATA Sverige anordnat aktiviteter:

Maldiverna Roadshow 02 feb Stockholm
Ocean Bus After Work Stockholm 13 aug
Dubai Workshop 10 sep Stockholm
PATA Workshop & Bowling 01 oct Gdteborg
PATA Workshop & Bowling 21oct Malmo

Stipendium om 7.000:- x2 = L4.O00 har utdelats

Kunskap om sjdlva "PATA International", dess verksamhet och den hjdlp medlemmar i pATA
Sweden Chapter kan f6 och utnyttja via Bangkok har trots vdra forsdk att informera varit
blygsamt utnyttjade. For att marknadsfdra PATA Sweden samt utvidga informationsndtet
och vdra kontakter med andra Chapters, deltog PATA Sweden i PATA Europa Chapter
Meeting i Berlin i Mars. Detta fdr att triffa dem som jobbar p6 huvudkontoret och knyta de
kontakter som behovs for att utveckla samarbetet hdr emellan. En mer utfdrl ig presentation
av PATA Sweden Chapters och v6r verksamhet gjordes ocks5. Vi kunde dn en ging
konstatera att arbetssdtt och aktiviteter 6r olika i olika europeiska Chapters. Fr6n Sverige
deltog fem personer.

I PATA Sweden Chapters styrelse dr ocksi studerande inom rese- och turistndringen
representerad. Meningen med detta dr att ge studerande mojlighet att pi ett praktiskt sett
se hur jobbet 5r inom branschen, samt att ge studenade en mojlighet t i l l  det kontaktnat de
behover efter studietiden. Vi vet alla hur tufft det dr rned t.ex. praktikptatser inom
branschen.



Att komma in i  en bransch som hela t iden dr i  fordndring dr inte lett.  Det dr PATA Sweden
Chapters uppgift att hj i i lpa och se t i l l  att branschen har en t i l lvdxt med vdlutbi ldade
personer.

Hdr i  Sverige l igger vi l ingt efter t.ex. Asien ddr utbi ldningen dr pi universitets niv6.
Fler av de aktiviteter PATA Sweden Chapter anordnar skulle vi inte klara utan hjdlp av
studerande p6 vdra aktiviteter.

PATA Sweden Chapter har idag ca. 800 individuella medlemmar och glddjande nog har
rn6nga foretag insett att PATA kan erbjuda sina medlemmar och foretagens viktigaste resurs,
utbi ldning. PATA Sweden Chapter ir nojd med den insats vi gjort under 2O!5, och tdnker
fortsdtta sd kommande 6r.

"PATA international arbetar aktivt med att oka kunskapen om vad ansvarsful l  turism, en
h6llbar turismutveckling innebdr och hur man som foretag l iksom enskild medarbetare kan
bidra. http://sustain.pata.org/. I  syfte att ldra, inspireras och stdrka banden t i l l  PATA HQ har
en styrelsemedlem i december 20L5 deltagit i  PATA Academy, Sustainabil i ty seminar" i
Bangkok. I l inje med PATA HQs verksamhet har PATA Sweden Chapter en ambit ion att
under kommande verksamhetsdr bidra t i l l  att inspirera medlemmarna, oka medvetenhet
och b idra t i l l  kunskap om hur  man kan kombinera ansvar fu l lhet  och h6l lbarhet  med
affdrsnytta"

PATA sweden chapter - Frdgorna dr hogt upp pa PATA hq/internationals agenda
I andra ldnder ser man sverige som en foredome ndr det gdller dessa fr6gor.
-  hur kan vi  b idra?
- oka kunskapen och hur man praktiskt kan arbeta med?
- forh6llningssdtt att h6llbarhet och bidra ti l l  hSllbar utveckling och ndgot gott

gir att forena med affdrsnytta?
hur kan vi arbeta vidare?

Stockholm 10 februari 2016-02-09


