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Oppdatert etter landsmøtet i Trondheim oktober 2021

Norges Taxiforbund vedtekter
INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1 Navn og formål
Norges Taxiforbund (NT) er en bransjeorganisasjon som skal ivareta persontransportens
interesser gjennom å styrke bransjens rammebetingelser og omdømme.
NT skal være en medlems- og arbeidsgiverorganisasjon med formål å sikre medlemmenes
politiske, økonomiske, faglige og organisasjonsmessige interesser.
NT kan samarbeide med tilsvarende organisasjoner og sammenslutninger.

§ 2.0 Medlemskap
Som medlem kan opptas løyvehaver som driver ervervsmessig persontransport utenfor rute.
Løyvehavere som på grunn av alder eller annen godtagbar årsak har sluttet i næringen, kan
fortsette som passive medlemmer, når de er godkjent av fylkesavdelingen.
NTs medlemmer skal være tilsluttet fylkesavdeling.
Som medlem i FT kan taxisentral, eller annen forretningsmessig sammenslutning hvor
hovedformål er å formidle persontransport utenfor rute for løyvehavere, opptas.
Det forutsettes at medlemmer i FT og NT driver sin virksomhet i henhold til NTs etiske
regelverk, samt nasjonale regler som omfatter persontransport.
Opptak av nye medlemmer skal skje etter søknad som rettes til administrasjonen i Norges
Taxiforbund. Søknad om opptak som medlem skal oversendes fylkesavdelingen/FT for
uttalelse.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021.

§ 3.0 Kontingent
Landsmøtet fastsetter kontingentsatsene til medlemmer av NT, dog kan sentralstyret foreta
kontingentjusteringer mellom landsmøtene.
FT styret innstiller til kontingentsatsene for FT medlemmer og dette behandles i
sentralstyret.
Kontingentkrav utstedes forskuddsvis hvert halvår og forfaller til betaling den 1. januar og 1.
juli hvert år. Kontingent som ikke innbetales i rett tid kan inndrives rettslig. Før rettslig

inndrivelse settes i gang, skal vedkommende medlem varsles 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.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021.

NTs ORGANER
§ 4.0 Landsmøtet
Landsmøtet er NTs høyeste besluttende myndighet.
Landsmøtet holdes hvert annet år i september/oktober, og innkalles av sentralstyret en
måned før. Tid og sted for landsmøtet bestemmes av sentralstyret.
Ekstraordinært landsmøte avholdes når sentralstyret og/eller landsstyret finner det påkrevet
eller når minst halvparten av fylkesavdelingene forlanger det. Ordinært landsmøte
behandler følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av delegatenes stemmerett.
Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer, og 2 delegater til å underskrive protokollen.
Årsberetning.
Regnskap og revisjonsberetning.
Budsjett - fastsettelse av kontingenter og honorarer.
Innkomne forslag, lovendringer og saker som for øvrig er nevnt i sakslisten.
Valg i henhold til NTs vedtekter § 6.

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet skal fremmes via fylkesavdelingen/FT styret og
videre til sentralstyret, og være sentralstyret i hende senest 1. mai. Sentralstyret kan endre
fristen. Endret frist skal kunngjøres.
Utnevnelse av æresmedlemmer finner sted på landsmøtet etter innstilling fra sentralstyret.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021

§ 4.1 Valg av delegater til landsmøtet
Fylkesavdelingene og FT forestår anmelding av sine delegater til landsmøtet.
Sentralstyret og landsstyret skal være til stede på landsmøtet, med fulle rettigheter.
Hver fylkesavdeling har rett til å sende 3 delegater for de første 30 medlemmer til
landsmøtet. Deretter 1 delegat pr. påbegynt 30 medlemmer Det velges ett passende antall
varadelegater.

Frem til NTs landsmøte i 2025, vil fylkesavdelinger som har slått seg sammen, som en følge
av vedtatte fylkessammenslåinger, har rett til å sende like mange delegater for de første 30
medlemmene, som de hver for seg ville hatt rett til før sammenslåingen.
Til grunn for representasjonen skal legges fullt betalende medlemmer pr 31.desember året
forut for landsmøtet.
FT har rett til å sende 7 delegater til landsmøtet.
Fylkesavdelingen skal senest 2 måneder før landsmøtet skriftlig meddele NT hvilke
medlemmer som er valgt som delegater og vararepresentanter.
Enkeltmedlemmer og medlemmer i FT har møte- og talerett på landsmøtet.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021.

§ 4.2 Valgkomiteen
Fylkesavdelingen skal det året det ikke avholdes landsmøte, velge en representant og
vararepresentant til valgkomiteen for de kommende to år.
Frem til NTs landsmøte i 2025, vil fylkesavdelinger som slår seg sammen, velger like mange
representanter og vararepresentanter til valgkomiteen for de kommende to år, som de hver
for seg ville hatt rett til før sammenslåingen.
Valgkomiteen konstituerer seg på sitt første møte, og velger selv sin leder og nestleder.
Valgkomiteen skal følge de retningslinjer som landsmøtet fastsetter.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021.

§ 4.3 Avstemminger
Hver delegat har én stemme.
Ved personvalg kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette, foretas omvalg mellom de to som
har flest stemmer. Kreves det, skal avstemming holdes skriftlig.
Delegater som ikke er til stede når en sak opptas til votering, deltar ikke i avstemmingen.
Endret ved landsmøtet 21.09.2019.

§ 4.4 Reisefordeling
De gjennomsnittlige reiseutgifter for samtlige delegater utregnes og fordeles, slik at samtlige
delegater får lik belastning når det gjelder reiseutgifter. Sentralstyrets og landsstyrets
utgifter betales av NT.

For reiser til landsmøter foretas reisefordeling som praktiseres slik at delegater som bor mer
enn 300 km fra landsmøtestedet, kan nytte rimeligste flymulighet. For øvrig nyttes rimeligste
fremkomstmiddel.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021

§ 5. Landsstyret
Landsstyret er NTs øverste myndighet mellom landsmøtene.
Landsstyremøte avholdes minst en gang hvert år. I de årene ordinært landsmøte avholdes,
avholdes ordinært landsstyremøte i juni måned. Sentralstyret innkaller til landsstyremøtet.
Ekstraordinært landsstyremøte avholdes når sentralstyret eller minst halvparten av
landsstyrets medlemmer krever det.
Landsstyret har slik sammensetning:
•
•
•
•

•

Fylkesavdelingenes ledere, samt deretter en representant etter hvert fylte 400
medlemmer, valgt av fylkesavdelingen. Som fylke regnes også Bergen.
Frem til NTs landsmøte i 2025, vil fylkesavdelinger som slår seg sammen, har like
mange representanter, som de hver for seg ville hatt rett til før sammenslåingen.
2 representanter fra FT styret.
For representantene skal det velges personlige varamedlemmer av fylkesavdelingen.
Disse møter i landsstyret med stemmerett der fylkesleder er medlem av
sentralstyret.
Landsstyret velger møteleder.

Ordinært landsstyremøte behandler følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av representantenes stemmerett.
Valg av dirigent, sekretær, og 2 representanter til å underskrive protokollen.
Årsberetning.
Regnskap og revisjonsberetning.
Budsjett - fastsettelse av kontingenter og honorarer
Innkomne forslag, lovendringer og saker som for øvrig er nevnt i sakslisten.

På landsstyremøtet har sentralstyret møte-, tale- og forslagsrett.
Direktøren har møte, tale- og forslagsrett.
Landsstyrets og sentralstyrets utgifter til landsstyremøtet dekkes av NT.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021.

§ 6. Sentralstyret
Sentralstyret leder NTs virksomhet i overensstemmelse med disse vedtekter og de av
landsmøtet eller landsstyret fattede beslutninger og er, når landsmøtet eller landsstyret ikke
er samlet, NTs besluttende myndighet.
Sentralstyret består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer, samt 1. og 2. varamedlem,
valgt av landsmøtet. Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett. Leder og nestleder i FT
styret inngår også i sentralstyret.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer er til stede.
Sentralstyret velger selv sin arbeidsform.
NTs leder, eller i dennes fravær nestleder, leder sentralstyrets forhandlinger.
NTs direktør ansettes av sentralstyret.
Det skal føres protokoll under alle møter, og denne godkjennes og underskrives av samtlige
styremedlemmer. Protokollen sendes omgående til landsstyrets medlemmer.
Saker som angår ansattes personlige forhold, eller sensitive personopplysninger, skal ikke
distribueres.
Sentralstyret kan meddele prokura.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021

§ 7.0 Administrasjon og ledelse
Direktøren forestår NTs virksomhet og ressursforvaltning sentralt og regionalt i nært
samarbeid med NTs sentralstyre.
Direktøren skal være til stede på samtlige styremøter og har tale- og forslagsrett.
Direktøren skal tilrettelegge alle saker som skal behandles av styret, og sørge for at styret
holdes løpende orientert.

§ 7.1 Regnskap
Direktøren er ansvarlig for at regnskapet føres fortløpende. Denne skal påse at
regnskapsførselen følger god regnskapsskikk.
Årsregnskapet avsluttes pr. 31.12 hvert år og skal i revidert stand, sammen med revisors
kommentarer, forelegges sentralstyret snarest mulig.

Sentralstyrets forslag til årsregnskap fremlegges sammen med sentralstyrets eventuelle
kommentarer og revisors beretning for landsstyret for godkjennelse de år landsmøte ikke
avholdes, og for landsmøtet de år det avholdes.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021

§ 7.2 Budsjett
Direktøren er ansvarlig for at det hvert år innen utgangen av november måned for
sentralstyret fremlegges budsjettforslag for kommende regnskapsår.
Budsjett legges frem for landsstyret og landsmøtet.
Sentralstyret kan foreta omdisponering i løpet av regnskapsåret.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021

§ 7.3 Revisjon
NT skal ha statsautorisert/registrert revisor valgt av landsstyret. Revisor tjenestegjør inntil en
annen revisor velges i dennes sted.
Revisors honorar utbetales etter regning.

ØVRIGE ORGANISASJONSLEDD
§ 8. Fylkesavdelingene
Det er opprettet egne fylkesavdelinger i hvert fylke, slik fylkene var definert pr 31.12.17.
Medlemmer tilsluttet en sentral er tilsluttet fylkesavdelingen der sentralen har sin adresse.
Er medlemmet tilsluttet en landsdekkende sentral med avdelinger i flere fylker, bestemmes
fylkestilslutningen til det fylket som avdelingen har registrert adresse. Finnes ikke en slik
avdeling, eller når medlemmet ikke er tilsluttet sentral, bestemmes fylkestilslutningen av
medlemmets bostedsadresse i folkeregisteret.
Fylkesavdelinger som vil slå seg sammen, som en følge av vedtatte fylkessammenslåinger,
kan gjøre dette.
Fylkesavdelingene har som formål å lede organisasjonsarbeidet innen fylket.

Arbeidet skal ledes i henhold til disse vedtekter, i samsvar med beslutninger fattet av
landsmøtet eller landsstyret og/eller retningslinjer gitt av sentralstyret.
Fylkesavdelingens vedtekter skal godkjennes av sentralstyret.
Fylkesavdelingens styre består av leder og et nærmere fastsatt antall styremedlemmer etter
fylkesavdelingens størrelse.
Det skal føres protokoll fra fylkesavdelingens årsmøter, medlemsmøter og styremøter, som
snarest mulig sendes NT sentralt.
Fylkesavdelingens politiske virksomhet rapporteres skriftlig og fortløpende til sentralstyret.
Styret velges på årsmøtet blant fylkesavdelingens medlemmer for 2 år om gangen.
Om fylkeslederen velges som leder til sentralstyret, trer denne ut av sin funksjon som
fylkesavdelingens leder.
Fylkesavdelingens styre forestår innkalling til årsmøtet. Innkallingen skjer skriftlig til
lokalavdelingene hvor slike finnes, annen juridisk person eller til det enkelte medlem.
Ved valg av styre skal det tas tilbørlig hensyn til at de forskjellige distrikter og utøvergrupper
blir representert.
Oppløsning av fylkesavdelingen kan kun skje ved vedtak med to tredels flertall, vedtatt av to
derpå følgende ordinære eller ekstraordinære årsmøter, med minst 6 måneders mellomrom.
Norges Taxiforbund sentralt har ikke ansvar for krav som rettes mot fylkesavdelingen.
Lokalavdelinger og regionale samarbeidskonstellasjoner etableres/opprettholdes der dette
er ønskelig.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021.

§ 9. Forum for Taxisentraler (FT)
FT ledes av et FT styre bestående av 7 medlemmer, representert med person fra
medlemsbedriftene.
FT styret velges av årsmøte i FT.
Ved valg av FT styret skal det tas tilbørlig hensyn til at de forskjellige medlemsgrupper og
distrikter blir representert.
Til FT styret velges leder, nestleder og 5 styremedlemmer.

Årsmøtet består av alle medlemmer i FT og avholdes hvert år.
Hvert medlem har 1 stemme.
Administrasjon i NT er sekretariat for FT.NT fører eget avdeling regnskap for FT.
FT dekker selv sine eventuelle honorarer, reise- og møtekostnader.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021.

AVSLUTTENDE BESTEMMELSER
§ 10. Opphør av medlemskap.
Medlemmer av NT og FT er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter og
bestemmelser for NT. Likså skal medlemmene i akta gjensidig velvilje og tillit for at NT i sitt
arbeid skal kunne ivareta næringens interesser og oppnå nødvendig tillit i forhold til
publikum og myndigheter.
Ved opphør av medlemskap i NT og FT, kreves tre måneders skriftlig oppsigelse.
Kontingenten må betales i oppsigelsestiden.
Medlemmer som opptrer illojalt mot NT eller dets medlemmer kan ekskluderes.
Eksklusjon av medlemmer i NT og FT foretas av sentralstyret. Fylkesavdelingens styre og FT
styret kan foreslå eksklusjon og suspendere inntil avgjørelse om eksklusjon foreligger. Den
det gjelder skal alltid ha skriftlig varsel om at styret i fylkesavdelingen/FT vurderer å
suspendere/fremme forslag om eksklusjon overfor sentralstyret.
Vedkommende skal få rimelig anledning til skriftlig og muntlig å redegjøre for sitt syn på
saken for sentralstyret før sentralstyret treffer sin beslutning.
Vedtak om eksklusjon kan ankes til landsstyret. Før landsstyrettreffer sitt vedtak i saken, skal
uttalelse innhentes fra relevante organisasjonsledd og den det gjelder har adgang til å legge
frem sitt syn på saken.
Tvister kan avgjøres av sentralstyret med bindende virking, hvis partene er enige om det.
Dersom sentralstyret finner det hensiktsmessig, kan det opprettes en egen voldgiftskomite.
Dissens om opptak kan reises til sentralstyret for avgjørelse.
Endret ved landsmøtet 16.10.2021

§ 11. Vedtektsendring - oppløsning
Endring av NTs vedtekter kan foretas av ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og da med
2/3 flertall av de stemmeberettigede representanter.
Oppløsning av NT kan bare skje etter vedtak av 2 påfølgende landsmøter.
Vedtak om oppløsning må skje ved ¾ flertall begge ganger.
Blir beslutning om oppløsning vedtatt, skal det velges et avviklingsstyre.
Vedtatt av landsmøtet 17 juni 2010, med endringer vedtatt av landsmøtet i 2011, 2015, 2019 og 2021.

