FRA SELSKAPETS VEDTEKTER:
EIERANDELER I SAMVIRKEFORETAKET
1.1

Vilkår for å være andelseier i samvirkeforetaket

Samvirkeforetaket kan eies av fysiske personer, enkeltpersonforetak eller aksjeselskaper som:
a. er innehavere av gyldig drosjeløyve;
b. er tilknyttet Taxisentralen gjennom å ha inngått Medlemsavtale og innfrir vilkårene for å være
Medlem opplistet i punkt 3.1 under.;
c. har betalt fullt andelsinnskudd; og
d. oppfyller de til enhver tid gjeldende krav for utøvelse av drosjevirksomhet, slik disse kommer til
uttrykk i Medlemsavtalen, Medlemshåndboken og lov og forskrift med tilhørende regelverk;
e. Ikke driver persontransport i konkurranse med 07550 Bodø Taxi. Styret kan likevel inngå
samarbeidsavtaler med andre persontransportselskaper der de finner dette nødvendig.
Innmeldte eiere i samvirkeforetaket omtales som «Medlemseiere». Innmelding som Medlemseier skjer
ved søknad til Bodø Taxi 07550 SA som behandles av styret. Innmelding skal kun innvilges av styret der
vilkårene for å være Medlemseier er innfridd.
Søkere som har opptjent ansiennitet i Bodø Taxi skal gis fortrinnsrett ved opptak av nye medlemmer.
Medlemseier gis rett til å være tilknyttet Bodø Taxi 07550 med 1 – en bil.

3.1

MEDLEMSKAP - VILKÅR FOR NYE MEDLEMMER

For fysiske personer, enkeltpersonforetak eller aksjeselskaper som ønsker å bli Medlem stilles følgende
vilkår:
1. vedkommende må være godkjent løyvehaver;
2. sjåfører som er tilknyttet løyvehaver må innfri gjeldende krav til sjåfører ihht.
yrkestransportloven og tilhørende forskrifter;
3. vedkommende må oppfylle krav til bakgrunnssjekk av løyvehaver og sjåfører ihht. Reglement;
4. Krav til kjøretøy ihht. Reglementet. (forhåndsgodkjenning, krav til kvalitet, sikkerhet, miljøkrav
mm.);
5. Krav til taxiutstyr ihht. Reglementet;
6. Norskkunnskaper skal være på nivå B1 på alle kriterier, eventuelt karakteren 3 i Norsk fra
Videregående skole. For aksjeselskaper gjelder dette daglig leder og hovedaksjonær.
7. Krav til gjennomføring av opplæring / kursing ihht. Reglement; og
8. Øvrige krav som nærmere fastsatt i Medlemsavtalen og Reglementet.

FRA MEDLEMSAVTALE:
2

VILKÅR FOR MEDLEMSKAP

Før avtaleinngåelse, og under hele Avtaleperioden, skal Medlemmet oppfylle følgende krav/vilkår for
medlemskap:
a) Vedkommende må være godkjent løyvehaver og alle sjåfører må innfri gjeldende krav til sjåfører
ihht. yrkestransportloven og tilhørende forskrifter;

b) Løyvehaver og sjåfører skal ha plettfri vandel
c) Krav til kjøretøy ihht. Reglement (forhåndsgodkjenning, krav til kvalitet, sikkerhet, miljøkrav
mm.);
d) Krav til tilgjengelig taxiutstyr ihht. Reglementet;
e) Krav til opplæring / kursing ihht. Reglementet; og
f) Krav til at Medlemmet har tegnet nødvendige forsikringer ihht. Reglementet;
Medlemmer kan ikke drive persontransport i konkurranse med Selskapet, og heller ikke eie aksjer eller
være knyttet med familiebånd til selskaper som driver slik virksomhet, uten styrets samtykke.

FRA REGLEMENT:

Før en sjåfør kan godkjennes av Selskapet skal han/hun ha:
-

Hatt Norsk sertifikat sammenhengende i minimum 2 år
Gjennomført Selskapets sjåførkurs
Bestått kjentmannsprøve
Bestått praktisk kjøretest
Vitnemål fra videregående skole med minimum karakter 3 i Norsk, eller
bevis på bestått eksamen i Norsk nivå B1, alle kategorier.

