
Transportörförening i Taxi 020 AB – TAF

Protokoll från årsmöte 120316 kl. 19:00, Memory Hotel, Kista

§1 Val av stämmoordförande
Gustav Larsson valdes.

§ 2 Val av sekreterare till stämman
Peter Burgess valdes.

§ 3 Beslut om stämman utlystes i behörig ordning
Christer Back 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. Mötet beslutade att mötet 
hade utlysts i behörig ordning.

Medlemmar som är ej med på e-mail listan kan registrera sig för framtida utskicka till 
veckansvarditaf@gmail.com.

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Benny Hofstedt och Jari Mehtäläinen valdes.

§ 5 Dagordning/föredragningslistan.
Fastställdes av mötet.

§ 6 Fastställande av röstlängd
32 st. röstberättiga medlemmar fanns på mötet.

§ 7 Föredragning av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse.
Jari Mehtäläinen redogjorde att intäkter hade gått ner till 210,000 kr. Trotts detta var resultat på 
plus 65,000 kr. Vid 2011-12-31 fanns 170,000 kr. i kassan. Alltså har TAF god ekonomi.

Christer Back presenterade verksamhetsberättelsen.

§ 8 Föredragning av revisors berättelse.
Gustav Larson presenterade revisors berättelse. Inga anmärkning fanns på räkenskaperna.

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet fastställde räkenskaperna.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret
Mötet beslöt att ge ansvarsfrihet.

§ 11 Beslut om disposition av uppkomna resultat
Mötet beslöt att föra över resultat på i ny räkning.

§ 12 Fastställande av avgifter enligt paragraf 7 i stadgarna
Mötet beslöt att avgifterna skulle ligger kvar på 20 kr. per avräkning.

§ 13 Val av styrelseordförande
Christer Back återvaldes enhälligt. 



§ 14 Val av styrelseledamöter
Jari Mehtäläinen och Peter Burgess sitter kvar på andra året av sin två-års period.

Timo Stamblewski valdes för en två-års period.

Mansour Soltani valdes för ett år.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant
Gustav Larsson valdes som revisor.

Davar Razmgah valdes som revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedningsledamöter
Benny Hofstedt, Shahria Dendari och Isolda ”Lola” Johansson valdes.

§ 17 Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och övriga funktionär
Mötet beslöt om oförändrat arvode.

§ 18 Behandling av inkomna motioner
Föreslagna motioner hade återkallats innan mötet. 

Problemet med Frogne diskuterades.

§ 19 Avslut
Gustav Larsson slutar som åkare i Taxi 020 och avtackades för många år som grundare och aktiv 
medlem i TAF.

Mötet avslutades 20:15.
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