
 
Bussbranschens förening BR utvecklas, om än så sakta… 
 
Varje utveckling är ett jättesteg för den annars total förstenade organisationen. Nu avser jag 
utveckling och inte vd:ns munväder som alltför ofta uttrycks av mindre kontakt mellan 
hjärnan och realiteten. Men det som äras bör - skall äras, företagsanpassad juridisk rådgivning 
har äntligen blivit en medlems förmån och det är bra. Nu återstår att se hur mycket kunskap 
dessa båda advokatbyråerna medför och till vilken kostnad? Att man lämnar 10 -20% rabatt, 
hhhhm från vilken summa då? Sådana erbjudande innebär oftast endera överdebitering eller 
så blir medlemmens mål mindre intressant om byrån har många andra mera lönande fall. Dom 
bedriver väl inte social verksamhet även om branschen kvalificerat sig till detta?  Nog finns 
det andra konstruktioner som ger en win-win situation? Det finns flera skäl att följa upp vad 
som sker framöver och jag hoppas alla som utnyttjar dessa tjänster ger mig en feedback. Det 
kan vara av intresse för alla medlemmar.    
Med facit av alla galamatior som detta förbund står för finns det särskild anledning att bevaka 
även om idén är bra och 30 år försent. Men sen än aldrig är BR:s rätta slogan? 
 
Vägavgifter och ”utländsk” moms, eftersom man förmodligen åsyftar moms i andra EU 
länder så kan man fråga sig om BR:s ledning 2009 fortfarande inte förstått att lilla Sverige är 
en del av EU och innebörden med EU? Titta på ditt pass, där står det Europeiska Unionen och 
hur en union kan bli utland tyder på vissa elementära brister. Är Florida utland i förhållande 
till Texas? Rätta mening hade kanske varit återvinning av moms från andra EU 
medlemsländer? För den som också missat grund idén med EU är att skapa så småningom en 
stat med USA som förebild, vilket framgår av: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romf%C3%B6rdragen 

EU:s grundfördrag: 

 EG-fördraget (Romfördraget) som trädde i kraft 1958  
 Euratomfördraget som trädde i kraft 1958  
 EU-fördraget (Maastrichtfördraget) som trädde i kraft 1993  

 

USA har 52 delstater, 52 stater med regionala lagar med egna domstolar och egen 
högsta domstol, lokal beskattning i varje delstat. Washington DC är den federala 
statens säte med nationella frågor som utrikespolitik, försvar och övervakas 
konstitutionen genom federal domstol. 

 
 


