
Transportörförening i Taxi 020 AB – TAF 
 
Protokoll från årsmöte 2015-05-08 kl. 18:00, Memory Hotell, Kista 
 
 
Tesla 
Innan mötet visade Tesla upp bilar. Teslas representanter rapporterade att de taxibolag som hade 
köpt bilarna har bra erfarenheter hittills. 
 
Bilarna är dyra i inköp och billig i drift. Service kostnader är noll och 100 % eldrift kostar en 
bråkdel av fossilbränsle drift. Räckvidd är 50 mil - men kanske ner i 30 mil i taxidrift en 
vinterdag. 
 
Tesla ger inga kickbacks till inköpsenheter för taxibolag. Således visar många av dessa enheter lite 
intresse för att införskaffa dessa bilar. 
 
Bilarna är ej godkända för Färdtjänst. Till årsskiftet kommer det att lanseras en billigare och 
rymligare version som kan vara intressant för oss.  
 
H.I.G 
Vi hade förmånen att träffa Lars Schedin som är ny ekonomichef för Fågelviksgruppen. Han 
berättade om ägaren H.I.G:s vision för Fågelviksgruppen.  
Det ska vara: 

• En förbättrad organisation. 
• Satsning på teknik för att förbättra trafikdirigering och beläggningsgraden. 
• Bra ramavtal för inköp av material och tjänster till åkeriernas förmån. 
• Större fokus på kvalitet och standardisering av de olika bolagen. 

 
Allmänt kan man säga att H.I.G/Fågelvik betraktar åkerierna som värdefulla kunder och att de tror 
på lyhördhet som en bra samarbetsmodell. En rätt så stor förändring från förr alltså. Vi får se om 
det håller. 
 
Peter rapporterade om året som hade gått. Full verksamhetsberättelse finns på  www.taftaxi.se. 
Utmärkande för året var: 

• En synnerligen engagerad och aktiv styrelse. 
• En uppskattat konferens på Birka Cruises i september. 
• Konstaterade svårighet att få Taxi 020 att beakta våra synpunkter. 
• Dålig lönsamhet för åkerierna. 

 
Nya transportöravtal 
Peter och Timo redovisade för den nya transportöravtal som Taxi 020 kommer att använda. 
De stora skillnaderna från det gamla avtalet är att: 

• Transportören har ej längre rätt att häva avtalet om Taxi 020 begår grova avtalsbrott eller 
inte fullgör sina förpliktelser. 

• Åkeri som är aktiebolag måste ha en aktieägare som går i personlig borgen för upp till 
90,000 kronor (två prisbasbelopp). 

 
Det finns inga förbättringar för åkeriparten - enbart för Taxi 020 AB. 



 
TAF har aldrig haft samråd eller diskussion med Taxi 020 AB angående det nya avtalet. 
 
Advokat Anders Pethrus redogjorde för att avtalet är ett extremt ensidig till förmån för Taxi 020 
AB men är trots detta en juridisk giltigt dokument. 
 
Taxi 020 kräver att avtalet skrivs på av alla nya åkare eller: 

• Där förskott på avräkning ges 
• Vid utökning 
• Vid ID-byte av bil.  
• När ett åkeri övergår från enskildfirma till AB form. 

 
Pga. att avtalet är så pass ensidig och ofördelaktig kan TAF ej rekommendera sina medlemmar att 
skriva på. 



 
Årsmötet 
 
§1 Val av stämmoordförande 
Lars-Göran Lindblom valdes. 
 
§ 2 Val av sekreterare till stämman 
Peter Burgess valdes. 
 
§ 3 Beslut togs om att stämman utlystes i behörig ordning 
Peter Burgess redogjorde för att kallelsen hade införts i fyra nummer av Taxi 020 Veckonytt. 
Dessutom hade kallelsen skickas till alla på TAF:s egen e-mail lista. Timo har lagt kallelsen i 
pappersformat i alla åkarfack hos Taxi 020 samt att mötet även hade utlysts på facebook.  
Mötet beslutade att stämman hade utlysts i behörig ordning. 
 
Medlemmar som ej har fått kallelse via e-mail uppmanas att lämna korrekt mail adress och 
telefonnummer till info@taftaxi.se. 
 
§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Benny Hofstedt och Lola Johansson valdes. 
 
§ 5 Dagordning/föredragningslistan. 
Fastställdes av mötet. 
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
62 st. röstberättiga medlemmar fanns på mötet. Därutöver 8 st. gäster. Se nedan. 
 
§ 7 Föredragning av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse. 
Peter Burgess redogjorde att intäkterna var 210 000 kr. från medlemsavgifter och 30 000 kr. från 
aktivetsersättning (sponsringsstöd). Arvoden till styrelsen blev 100 000 kr. och det blev ett resultat 
på 0 kr. 250 000 kr. finns på våra bankkonton. 
 
Peter Burgess presenterade verksamhetsberättelsen. (Finns på www.taftaxi.se) 
 
§ 8 Föredragning av revisors berättelse. 
Jari Mehtäläinen presenterade revisors berättelse. Se bilaga. 
 
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman fastställde räkningarna. 
 
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 11 Beslut om disposition av uppkomna resultat 
Mötet beslöt att balansera resultatet i ny räkning. 
 
§ 12 Fastställande av avgifter enligt paragraf 7 i stadgarna 
Efter omröstning beslöt mötet att avgiften skulle höjas till 25 kr. per avräkning. 



 
§ 13 Val av styrelseordförande 
Peter Burgess valdes som enda förslag. 
 
§ 14 Val av styrelseledamöter 
Christer Back och Timo Stamblewski sitter kvar på andra året av en två-års period. 
 
Arif Mohamed valdes för en period om ett år. 
 
Michael Harvey och Reza Saffari valdes för en period om två år. 
 
§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant 
Jari Mehtäläinen valdes som revisor. 
 
Christer Falk valdes som revisorssuppleant. 
 
§ 16 Val av valberedningsledamöter 
Benny Hofstedt, Shahriar Dehdari, Hamit Kartov och Isolda ”Lola” Johansson valdes. 
 
§ 17 Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och övriga funktionär 
Mötet beslöt om 125 000 kr. ink. moms i konsultarvode till styrelsen. 
 
Oförändrat arvode 270 kr. plus moms i timman i konsultarvode till övriga funktionärer. 
 
§ 18 Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner hade inkommit 
 
Mötet avslutades 21:00. Därefter gemensam middag. 
 
Peter Burgess 
Sekreterare 
 
Lars-Göran Lindblom  
Ordförande 
 
 
Isolda  Johansson 
Justeringsman 
 
Benny Hofstedt 
Justeringsman 
 



Mötesdeltagare 
 

 Åkarnummer  Namn   Äter  e-post   tel nr 
            
 6  mehmet bal  Fisk  ebl_taxi@hotmail.com 0736-885200 
 24  Lars-Göran LIndblom Kött  24larsg@gmail.com  070-2460683 
 30  Medhanie Amare  Kött  m6960@abc.se  704 678 712 
 32  Lasse Nordlund  Fisk  lars.nordlund67@gmail.com  

 41  
Abdolla H 
Tavakoli  Fisk     070 277 4090 

 62  Zafer Kilic  Fisk  hamitkartov@msn.com   707545314 
 81  Lars Eriksson    perlarsisigtuna@gmail.com 0708-914588 
 98  Christer Falk  Kött  christer@mfc.se   

 123  
Staffan Eson-
Hjelm  Kött  staffan@dansta.com  070-670 9023 

 255  Tesfamikael Fisehaye   tesfamikael.fisehaye@hotmail.com  
 322  Lars Hedegran    larshedegran@outlook.com  
 331  hantera medhanie  Fisk      
 369  Arif Mohammad    arif@bredband.net   
 418  Ghimay mebrahtu  Fisk      
 455  Abdi Saidmagan    saidmagan@gmail.com 0735910445 
 525  jens falk     jens.falk@Yahoo.se  073 901 71 00 
 667   Jan Andersson    indukon@gmail.com  
 731  Özgur vural    kululuoglan1@hotmail.com 736719255 
 766  alem bagazion  Fisk  alembagazion@hotmail.com 0707738878 
 777  Hans Hedén  Kött  triss.sju@tele2.se   
 795  Lars Kullberg    Kött     +46708914479   
 883  Siavosh Arya  Fisk  sarya83@hotmail.com 070-4948149 
 946  Gunnar Norling  Fisk  guttenh@gmail.com  0708914567 
 999  Kennet olsson   Kött  larskennet.olsson@bredband.net  
 1250  Davar Razmgah    davar@davraz.se   
 1414  Camilla Wärn  Fisk  warns@tele2.se   
Extra 1414  Gus Wärn  Fisk      
 1436  Tapio Hedman  Kött  tapio.hedman@glocalnet.net 0709 263 589. 
 1440  Jan Nicolini  Kött  jan.nicolini@gmail.com 704163777 
 1472  edw shokor  Fisk  edwshokor@hotmail.com 0704579325 
 1486  Daniel Baharloei    alburzcab@gmail.com  
 1505  Benny Hofstedt     bennyhofstedt@hotmail.com  
 1557   Smith Ogbonmwan (kött) Kött     707201557 
 1607  Lotvi Snozi  Kött     070-755 16 07 
 1633  Mansour Soltani  Fisk  mansour_soltani@hotmail.com 073-9573510 
 1668  Hamit Kartov  Fisk  hamitkartov@gmail.com 0737315777 
 1691  Zoka Kalantar  VEGETARISK z_kr@hotmail.com  0708313732 
 1695  Lars Mases  Kött  lars.mases@gmail.com  



 1841  Lola Johansson  Fisk  lola.j@live.se   
 2211  Rolf Eriksson  Kött  rolferiksson11@gmail.com 0766422211 
Extra 2230  Owe Lundbladh    owe.lundbladh@telia.com  
 2230  Mårten Strandell        
 2234  Nedzad Karaselimovic   nedzad.karaselimovic@telia.com  
 4165  Seadati iraj.    irajarezo@icloud.com 707869444 
 6132  Bengt Finnerman  Kött  eva.finnerman1@gmail.com  
 6144  Hamid Akbari     hamid2517@hotmail.com 0762035400 
 8024  Longinus Duru   Kött  longify@hotmail.com 0702532999 
 8041  Asghar Oskouei zadeh   asghar_zadeh@hotmail.com  
 8073   Fredrick Ibe (kött)  Kött     766420684 
 8077  cemal Bakac    kendaltransport@hotmail.com  
 8114   Ramin Popal  Fisk     762080423 
 8128  Akoub Amsieh  Kött  romeo1291@live.se   
 8192  Michael Harvey  Fisk  michael@harveyconsulting.se 0708-682 955 
 8193  Ivan Rosas Tello     ifrt@hotmail.com  0768655666 
 8306  Akbarom     agwfus@yahoo.com  
 8322  Jan Jensen  Kött  janne.jensen@telia.com 076-6420077 
 8349  Shahriar Dehdari  Fisk  shahriar.dehdari@bredband.net  
 8378  Ingemar Haraldson    ingemarharaldson@hotmail.com 0768804813 
 8441  Khossrow Ebrahimzadeh   kheb1962@gmail.com  
 8452   Zekrulla frogh   Fisk  zekrullah_frogh@hotmail.com 073628316 
 8470  Pantelis Kolocoudias   pkolocoudias@hotmail.com 0761880323 
 8504  Yunes Hamzei    y_hamzei@hotmail.se  

 8527 förut 217 
Gholamreza 
Assadi  Kött  gholamassadi2000@yahoo.com 0739982007 

            
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   cemalettin sönmez    cemal@styff.org 	   	  
      	   	   	   	   	   	  
Antal anmälda     	   	   	   	   	   	  
 62     	   	   	   	   	   	  
Styrelsen  4 1 Fisk/ 3 kött ?  	   	   	   	   	   	  
Gäster  5    	   	   	   	   	   	  
Pliggen  1    	   	   	   	   	   	  
      	   	   	   	   	   	  
  72    	   	   	   	   	   	  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Revisionsberättelse	  för	  Taxi	  020s	  transportörförening	  (TAF)	  
	  
Vid granskning av Transportörföreningens räkenskaper för tiden 2014-01-01 - 2014-12-31 har jag funnit 
dessa i en viss o ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.  
Styrelsen behöver förenkla bokföringen samt vid oklarheter rådfråga revisor.  
 
Det kvarstående värdet på bank och Plusgiro har kontrollerats. 
 
Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig inte 
anledning till anmärkning.  
 
Därför föreslår jag att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. 
 
 
 
 
Bro den 1:a maj 2015 
 
 
Jari Mehtäläinen 
Årsmötesvald revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


