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Bjørk Skieller er ny formand i DBTA
Posted By Ole Kirchert Christensen On 28. april 2021 @ 16:24 In Navnenyt | No Comments

Bjørk Skieller, der er Global Category Manager hos den globale medicinalvirksomhed
ALK, er konstitueret som ny formand for DBTA. "Jeg tror, der kommer mange
spændende diskussioner om genåbningen," siger hun.

Da DBTA, der er Danmarks største professionelle netværk inden for Travel Management, i marts
afholdt den årlige generalforsamling trådte Mette Bank, Regional Travel Manager hos LEGO ud af
bestyrelsen og forlod samtidig formandsposten i foreningen, der til efteråret kan fejre 50 års
jubilæum.

Sidenhen har bestyrelsen afventet det første ordinære bestyrelsesmøde for at kunne foretage en
konstituering. Her er Bjørk Skieller, Global Category Manager hos medicinalvirksomheden ALK
blevet konstitueret som ny formand, mens Jette Nørskov, der er Head of Sales for rutesalget i
Billund-selskabet SUN-AIR of Scandinavia, blevet udpeget som næstformand.

Genåbning og grønne tiltag i fokus 
Den nyudnævnte formand ser frem til de mange spændende opgaver i netværksforeningen.

“Jeg er sikker på at der kommer mange spændende diskussioner omkring genåbning,
vaccinepas, fælles regler, sustainable and purposeful travel og mange spændende input fra vores
nordiske, europæiske og globale netværksorganisationer, og så glæder jeg mig selvfølgelig også
til at fejre DBTA’s 50 års jubilæum den 23. september,” siger Bjørk Skieller til STANDBY.dk.

Coronapandemien har samtidig vendt op og ned på mange ting i erhvervsrejsemarkedet, og den
grønne agenda presser sig på i virksomhederne.

“Først og fremmest skal vi jo have åbnet op for forretningsrejser igen, forhåbentlig med
fælleseuropæiske og på sigt globale retningslinjer og en global accept af en form for vaccinepas,
hvordan man så end løser det i forhold til GDPR. Hele verden har jo også fokus på
bæredygtighed, og også her tænker jeg at forretningsrejseområdet har en stor udfordring i,
hvordan vi bedst kan støtte op om de grønne tiltag og vise det med data. Desuden bliver det jo
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spændende at se hvordan møde- og rejsepolitik fremadrettet vil afspejle den digitale rejse, vi
alle har været på det sidste år,” lyder det fra DBTA-formanden.

Øget jysk repræsentation 
Generelt er der kommet større jysk repræsentation i DBTA-bestyrelsen, hvilket blandt andet er
resultatet af, at den vestdanske rejseindkøberforening COTRA i 2019 besluttede at lade
aktiviteterne fortsætte i regi af DBTA, der også er kendt som Danish Business Travel Association.

Udover Jette Nørskov er der nemlig to andre i bestyrelsen, der repræsenterer Vestdanmark. Til
den nye bestyrelse er Procurement Category Buyer Tanja Ryge Ioannou fra Arla Foods blev valgt,
og i forvejen har Nomi Kustosz Andersen, Travel Manager hos Grundfos, sæde i bestyrelsen.

DBTA er et netværk for både “buyers” og “suppliers, hvilket resten af den ulønnede bestyrelse
også afspejler. Bestyrelsens rejseindkøbere består herudover af Line Høgild (H. Lundbeck), Jens
Liltorp (Leo Pharma) og Tina Kruse (Velux) samt suppleanterne Marianne Thomsen (MAN Energy
Solutions) og Albena Taseva (Codan).

Udover Jette Nørskov er leverandørerne repræsenteret i bestyrelsen ved Mikkel S. Wismann
(CIBT) samt af Bastian Frantz (Lufthansa Group) som suppleant. Mikkel S. Wismann har
samtidig fået tildelt rollen som foreningens pressekontakt, hvor han vil assistere Anne Mette
Berg, der er leder af sekretariatet.
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