
Motion till TAF stämman 2020 
 

I och med att Cabonline ”konsoliderar” alla sina växlar för att dra synergieffekter, att man 

från Cabonlines sida inlemmar alla bolag under en ledning, en administration och en VD 

faller det sig naturligt att även TAF ska förändras och utöka sin verksamhet till att omfatta 

alla bolag under Cabonline; att TAF införlivar åkare från alla bolag som verkar under 

Cabonline Sverige.   

 

Därför lägger jag fram nedan motion om: 

 

1 Att stämman beslutar om att föreningens namn ändras från Transportörföreningen 

SverigeTaxi Stockholm -TAF till  

Transportörföreningen inom Cabonline Sverige -TAF. 

 

2 Att stämman under § 3 Ändamål ändrar texten till:  

”Föreningen skall ha till syfte att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot bolaget 

Cabonline Sverige gällande alla varumärken, samt att verka i frågor som berör 

transportörer inom Cabonline Sverige.  

 

3 Att stämman under § 5 Medlemskap ändrar texten till: 

Som medlem kan anslutas fysisk eller juridisk person, som är transportör inom 

Cabonline Sverige och dess bolag samt förbinder sig att följa föreningens stadgar samt 

verka för dess gemensamma ändamål.  

 

4 Att stämman under § 11 Kallelse ändrar texten till: 

Meddelande om stämmodatum för ordinarie stämma skall ske i god tid innan kallelse 

utsändes. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall ske skriftligen och/eller via e-

mail, samt anslås på föreningens hemsida samt på föreningens sociala medier.  

Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar och högst 28 dagar innan 

stämmodagen. Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse 

och inkomna motioner med svar från styrelsen. Kallelse till Extra föreningsstämma 

skall vara medlem tillhanda senast 7 dagar och högst 21dagar innan stämman. 

Styrelsen äger rätt att inbjuda personer utan att detta behöver anges i kallelse. 

 

5 Att stämman under § 13 Rösträtt / valbarhet ändrar texten till: 

Vid Föreningsstämma har medlem rösträtt för eget medlemskap. Medlem som är 

juridisk person får företrädas av fysisk person som är ledamot i dess styrelse, är 

delägare eller av annan medlem i föreningen, då med fullmakt. Sådan företrädare är 

som fysisk person, valbar till funktioner i föreningen. Ingen får företräda mer än en 

medlem. Företrädaren får som juridisk person inte bedriva eller ingå i konkurrerande 

verksamhet. Är medlem avstängd ifrån Cabonlines bolag, äger denne ingen rösträtt 

och får heller inte företrädas med fullmakt. Styrelseledamot, suppleant eller annan 

tjänsteman inom Cabonline Sverige AB är ej valbar. Om styrelseledamot eller 



suppleant utses till styrelseledamot eller suppleant i Cabonline Sverige AB:s styrelse 

avgår denne automatiskt från sin post i styrelsen. 

 

6 Att stämman under § 15 Styrelse ändrar texten till: 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och 

minst fyra (4) och högst sex (6) ordinarie ledamöter. Minst en (1) ledamot från vardera 

SverigeTaxi, Taxi Kurir och Top Cab skall ingå. 

Ordförande väljs på ordinarie föreningsstämma varje år för en tid av ett (1) år. 

Ledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma på två (2) år. 

Ledamöter avgår växelvis vartannat år. Skall hela styrelsen väljas samtidigt, väljs 

halva för ett (1) år och halva för två (2) år. Avgående ledamot kan väljas om. Ledamot 

måste vara medlem i föreningen eller fysisk person som företräder juridisk person som 

är medlem. 

 

7 Att stämman under § 26 Medlemskaps upphörande ändrar texten till: 

Medlemskap upphör vid: Trafiktillstånds återkallande, uteslutning, dödsfall eller när 

transportörsavtal med bolag inom Cabonline Sverige AB upphör att gälla. Avliden 

medlems dödsbo, är ej berättigad att i den avlidnes ställe inträda som medlem, annat 

än under den tid då dödsbo lagligen äger driva taxitrafiken vidare. 

 

8 Att stämman ålägger styrelsen att ändra all text i stadgarna till att omfatta Cabonlines 

bolag i Sverige.  

 

 

 

Norrviken 29 september 2020 

Christer Back 

Åkare 12 

 

 

Styrelsens beslut: 

Styrelsen bifaller och tillstyrker motionen i sin helhet. 

 


