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§ 16. OPPLØSNING 

 
 

§ 1. LOKALFORENINGENS NAVN 

Lokalavdelings navn er Norges Taxiforbund avdeling Oslo Taxi - heretter kalt 
lokalavdelingen. 
 

§ 2. LOKALFORENINGENS ADRESSE 

Avdelingens adresse er i Oslo Kommune 
 

§ 3. LOKALFORENINGENS FORMÅL 

Avdelingen er en lokalavdeling av Fylkesavdelingen «Norges Taxiforbund avd. Oslo.» 
Lokalavdelingens formål er å ivareta medlemmenes faglige, yrkesmessige og sosiale 
interesser, samt næringspolitisk særinteresse der dette måtte være nødvendig. 
 
 

§ 4. MEDLEMSKAP 

Taxieiere som har løyve(r) tilsluttet Oslo Taxi kan være medlem. Medlemmer av 
avdelingen kan ikke være tilsluttet andre konkurrerende sentraler eller eksterne 
virksomheter for persontransport utenfor rute, uten etter forutgående samtykke fra styret. 
Medlemmer må ikke opptre på en slik måte at næringen eller selskapet Oslo Taxi stilles i 
vanry.  Medlem som har innlevert sitt løyve kan etter søknad være passivt medlem. Et 
passivt medlem kan møte på medlemsmøter og årsmøte, med talerett, men ikke 
forslags- og stemmerett. 
 

§ 5. KONTINGENT 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og trekkes av medlemmets tilgodehavende i 
Oslo Taxi månedlig.  Kontingent som ikke betales i rett tid kan inndrives rettslig. Før 
rettslig inndrivelse iverksettes, skal vedkommende medlem varsles skriftlig, og gis en 
frist på 2 uker til å betale skyldig kontingent. Medlemmer som ikke i rett tid betaler sin 
kontingent mister retten til medlemskap. 
 

§ 6. STYRETS SAMMENSETNING 

Styret i avdelingen består av tre (3) medlemmer. Styreleder, nestleder og ett  
styremedlem, samt to (2) varamedlemmer, valgt for to år av gangen.  
Styreleder, og første varamedlem velges det ene året. Nestleder, styremedlem og andre 
varamedlem velges det andre året.  
Ved frafall i valgperioden skal styreplassen velges for resten av perioden på 
førstkommende årsmøte. 
Første varamedlem har møteplikt, men ikke stemmerett. 
Styremedlemmer i avdelingen kan ikke ha andre styreverv eller ledende 
ansettelsesforhold i Oslo Taxi SA med datterselskaper. 
For å være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer av styret være tilstede. 
Ved stemmelikhet avgjør møtelederens dobbeltstemme. 
 

§ 7. HABILITET 

Medlemmer av styret i avdelingen må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe 
spørsmål som har særskilt betydning for vedkommende selv, eller nærstående, eller at 
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medlemmet må anses å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i 
saken. 
Styremedlemmer har taushetsplikt i alle personrelaterte saker de blir gjort kjent med 
gjennom sitt styreverv. Den det gjelder kan oppheve taushetsplikten.  
 

§ 8. SIGNATUR 

 
Styrets leder sammen med et styremedlem innehar i fellesskap signatur. 
 

 

 

 

§ 9. STYRETS OPPGAVER 

A) Lede avdelingen etter vedtektene og vedtak fattet av årsmøtet. 
B)  Sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene, som gjøres tilgjengelig for    

medlemmene på NT avd. Oslo Taxi sine hjemmesider senest to ( 2 ) måneder                 
etter avholdt styremøte. 
C)  Innkalle til medlemsmøter og årsmøte 
D) Fremlegge beretning, regnskap og budsjett for årsmøtet 
E)  Hjelpe medlemmer i enkeltsaker der dette ikke blir ivaretatt i fylkesavdelingens 

arbeidsområder. 
F)  Arbeide for faglig oppdatering av medlemmene der dette ikke utføres av NT avd.     

Oslo 
G) Styreleder skal være avdelingens bindeledd til Norges Taxiforbund avd. Oslo 
H)  Arbeide for bedre sosialt fellesskap og omdømme. 

 

§ 10. ÅRSMØTE 

Årsmøtet er avdelingens høyeste organ innenfor vedtekter og innkalling. Årsmøtet holdes 
hvert år innen utgangen av mai.  Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Alle 
saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkallingen kan skje elektronisk 
Årsmøtets dagsorden: 
1) Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden 
2) Valg av møteleder og referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 
sammen med møteleder. 
3) Godkjenning av forretningsorden 
4) Årsberetning 
5) Regnskap 
6) Forslag fremmet til behandling 
7) Budsjett og fastsettelse av kontingent og begravelsesbidrag 
8) Valg av styre- og eventuelt komitemedlemmer. 
9) Innstille styremedlemmer og varamedlemmer til Fylkesavdelingens styre.  
10) Valg av NT Avd. Oslo Taxi sine representanter til Norges Taxiforbunds 

landsmøte i henhold til delegatberegning fra forbundet.  (det året landsmøtet 

avholdes)   

11) Fastsettelse av honorarer 

Årsmøtet vedtar etter innstilling fra valgkomiteen, ett fast honorar pr styremøte til      

styrets medlemmer. 

12) Valg av revisor. 
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13) Valg av valgkomite, se § 11 

 
Ett hvert medlem av lokalavdelingen har rett til å fremme saker til årsmøtet innenfor 
avdelingens formålsparagraf. Melding om at en sak ønskes behandlet skal skriftlig 
meddeles styret innen 15. januar. 
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller valgkomiteen finner det påkrevd, eller når 
minst 1/3 av medlemmene krever dette skriftlig. Styret plikter å innkalle til ekstraordinært 
årsmøte senest en (1) måned etter at krav er fremsatt. Innkallingen skjer med minst 14 
dagers varsel, og det behandles kun de saker som er nevnt i innkallingen. 
Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt. 
 

§ 11. VALGKOMITE 

 
Komiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem. Lederen velges særskilt 
Valgkomiteens medlemmer velges for to år om gangen, leder og ett medlem velges det 
ene året, et medlem og varamedlem det andre året. Medlemmet må ikke ha andre 
tillitsverv i Oslo Taxi SA med datterselskaper. Komiteen er beslutningsdyktig med tre 
medlemmer til stede.  
Ved frafall av ordinære valgkomitemedlemmer i valgperioden, besettes plassen ved 
opprykk av varamedlemmer. Varaplassene kan da suppleres av valgkomiteen fram til 
ordinært eller ekstraordinært årsmøte, hvor årsmøtet foretar nytt valg til de plassene som 
er midlertidig besatt. Varamedlem rykker da tilbake til sin valgte plass. 
 
Komiteen avgir følgende innstillinger:  
Valg av styre og eventuelle komiteer. Innstilling på representanter fra lokal avdeling til 
styret i fylkesavdelingen. Valg av representanter fra lokalavdelingen til forbundets 
landsmøte.  Komiteen skal innstille i honorarsaker, (Timesats) og påse at valgprotokoll 
blir ført. Komiteen skal påse at vedtektene overholdes, kontrollere at vedtak fattet på 
årsmøtet blir etterfulgt.            
 

 

§ 12. URAVSTEMNING 

 
I saker av stor prinsipiell eller økonomisk karakter, kan styret, eller årsmøtet med 
kvalifisert flertall (2/3), beslutte at saken legges frem for medlemmene til 
uravstemning.  Uravstemningen gjennomføres etter retningslinjer gitt av 
valgkomiteen. 
 

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER. 

 
Endringer av vedtektene kan bare foretas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 
kvalifisert flertall (2/3) av de avgitte stemmer. 
Oppstår tvist om innholdet eller praktiseringen av vedtektene, avgjøres tvisten av Norges 
Taxiforbund avd. Oslo. På skriftlig forlangende skal styret fremlegge saken på første 
årsmøte. 
Vedtektene skal være i samsvar med vedtektene til Norges Taxiforbund avd. Oslo. 
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§14. BEGRAVELSESKASSE 

 
Rettigheter til begravelseskasse oppnås ved medlemskap. Opphører medlemskapet, 
bortfaller rettighetene. Rettigheter opprettholdes ved passivt medlemskap. 
Beløpet kan reguleres av årsmøtet med absolutt flertall. Hvis et medlem ønsker det, kan 
halvparten utbetales ved ektefelle eller registrert samboers død. Beløpet utbetales til den 
som er legitimert til å opptre på avdødes vegne. 
 

§ 15. SUSPENSJON – EKSKLUSJON 

Et medlem av lokalavdelingen som overtrer vedtektene, eller opptrer illojalt mot Norges 
Taxiforbunds organer eller dets medlemmer, kan suspenderes av styret. Spørsmål om 
eksklusjon av medlemmet må behandles og vedtas av årsmøte med kvalifisert flertall før 
saken sendes til Norges Taxiforbund avd. Oslo for avgjørelse. 
Vedtak kan ikke fattes før medlemmet har fått adgang til å uttale seg. Årsmøte kan, etter 
anmodning, innstille til fylkesårsmøte på opphevelse av eksklusjonen ved kvalifisert 
flertall. 
 

 

§ 16. OPPLØSNING 

 
Oppløsning kan bare skje etter vedtak av 2 på hverandre følgende årsmøter. Vedtak 
om oppløsning må skje ved kvalifisert flertall (2/3) begge ganger. 
Blir beslutning om oppløsning vedtatt, skal det velges et avviklingsstyre. 
Avdelingens midler skal etter oppløsning fordeles mellom aktive og passive medlemmer. 
 


