
 

Årsmelding 2016 
Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland 

 
Styret og andre tillitsverv 
Til Årsmøtet 5.mars 2016 i kantinen til gruveselskapet Titania ved Tellenes i Sokndal, møtte 
31 medlemmer. Årsmøtet valgte dette styret: 
 
Formann:  Knut Inge Knutsen 2016 - 2017 Ny 
Sekretær:  Jørn Malde  2016 - 2017 Ny 
Kasserer:  Øyvind T. Gilja 2015 - 2016 Ikke på valg 
Styremedlem:  Rune Hauge  2015 - 2016 Ikke på valg 
Styremedlem:  Peter Magnussen 2015 - 2016 Ikke på valg 
Styremedlem:  Petter Eiane  2016 - 2017 Ny 
Varamedlem:  Svein Madland 2016 - 2016 Ny 
Øvrige tillitsverv: 
Revisor:  Egil Ødegård 
Valgkomite:  Tore B. Sand, Audun Rosland og Olav Svandal. 
 
Medlemmer 
Ved årsskiftet hadde lokalavdelingen 170 medlemmer. Det er en netto nedgang på 4stk. 
 
Møtevirksomhet  
Det er avholdt 4 Styremøter for 2016.  
5.febr., 29.mars, 7.juni, alle i Stavanger, og 13.september i Haugesund. 
Et Medlemsmøte er avholdt - 12.november i vårt garasjeanlegg på Soma. 
 
Aktiviteter 
Vår planlagte tur til Landsmøtet og veteranbusstreffet i Sarpsborg 5. - 8. mai med vår  
L-25627 Høle og Forsand buss måtte dessverre utgå, da bussen hadde et ikke ubetydelig 
teknisk problem. For å skifte fjørforinger trengs det moderne utstyr, og derfor overlot vi 
denne operasjon til Trucknor. 
Direkte fra verkstedopphold ble samme buss brukt til utstilling med stand, og kjøreoppdrag 
under Sokndalsdagene 27 - 28.mai. i Hauge i Dalane.  Også i år hadde "Sokndalsgjengen" 
egen foto og informasjonsstand om prosjektet L-22001 og lokal rutebilhistorie. Vi høstet stor 
oppmerksomhet, flotte bussturer ned til Sogndalsstrand, og fin omtale i lokalavisen. 
Så deltok vi igjen med samme buss med nylakkert tidsriktig gulfarge, på den store Flydagen 
på Sola 11.juni. Ca.10 tusen publikummere var innom dette arrangement. Også her fikk vi 
masse besøk av gammel og ung. 
Lørdag 11.juli var vi invitert opp til Dirdal og veimuseet med vår L-25627 Høle og Forsand 
buss. Øyvind T. Gilja hadde via kjentfolk kontaktet tidligere sjåfører i Høle og Forsand Billag 
til et treff her oppe. Det ble et usedvanlig hyggelig gjensyn og tur med bussen på gamle 
bygdeveier for både pensjonister, bygdefolk og oss. Og nok en fin omtale i Gjesdalbuen! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Til vårt inviterte Medlemsmøte lørdag den 12.november møtte et 20-talls medlemmer for å 
høre et foredrag med bildevisning fra sammenslutningen til Stavanger og Omegns 
Trafikkselskap i 1975. L-25627 ble brukt som møtelokale med en storskjerm plassert på 
motorkassen. Det ble omvisning, lotteri med gevinster og ikke minst nystekte svele med MRF 
oppskrift som bare Liv Mari kan mestre. Og så ble det en pen slump til kassen! 
 
Vognpark pr. 31.12 2016 
I år er vognparken vår utvidet med et nytt kjøretøy, nemlig L-9162 Dodge 1950 fra tidligere  
AL Haugesund Turistbil. Det ble etter hvert bestemt at tidligere eier TIDE ASA ønsket å 
selge denne, og på slutten av året ble det signert en salgskontrakt med vår lokalforening. 
 
 
Vår vognpark består derfor nå av totalt 9 busser: 
 
L-9162  Dodge 1950  Haugesund Turistbil 
L-9500  Volvo 1963  Nedstrand Ruten 
L-9067  Volvo 1964  NSB Karmøyruten 
L-15680 Chevrolet 1947 St.Svithun Turistbil 
L-25627 Volvo 1968  Høle og Forsand Billag 
L-25623 Volvo 1961  Sørbø Ruten 
L-25606 Volvo 1960  Mosterøy Ruten 
L-25559 Scania-Vabis 1964 Madla Bilselskap 
L-22001 Volvo 1960  Sokndal Bilruter 
 
Dugnadsarbeid, restaurering, bussparkering / garasjeanlegg 
I Nordfylket var våre busser inntil april godt parkert i Tide sitt garasjeanlegg på Tittelsnes. 
Tidlig den måned kom oppsigelsen som sa at garasjeanlegget skulle selges, og at våre busser 
måtte ut herfra senest 15.august.  
Vi fikk etter hvert et midlertidig opphold i en Rubbhall på Liaheio i Skjold, men også her kom 
det i stand et salg som gjorde at vi måtte ut senest 1.nov. En ny Rubbhall på Haukås ble 
redningen for kun vinterlagring av L-9500 og L-9162, mens vår L-9067 NSB Karmøyruta 
måtte nøye seg med en utendørstilværelse under presenning på Solvang. L-9500 er ferdig 
utbedret etter EU-kontroll. L-9162 er avskiltet og vil våren 2017 gjennomgå en teknisk 
operasjon og EU-kontroll. Det jobbes med fremtidsutsiktene for L-9067. 
 
På Flotmyr har vårt bussmuseum åpent hver tirsdag på dagtid, og ellers på forespørsel når 
ønsket. I tillegg til en stor fotosamling og rekvisitter fra rutebilhistorien, vesentlig fra 
Haugalandet, inneholder det biblioteket for RHF på landsbasis med over 700 bøker/hefter. 
Lokalet fungerer også som møtested for våre medlemmer. Alle oppfordres til et besøk, men 
en trenger mange besøk for å komme gjennom all informasjon som finnes her! 
I romjulen fikk musèet besøk av Haugesund Avis, som munnet ut i en stor 2-sidig reportasje 
og presentasjon i avisen. Vårt æresmedlem Olav Svandal gjør et flott innsats og arbeid her! 
 
Midtfylket har fast dugnadsarbeid i garasjeanlegget Soma på torsdager, samt enkelte dager 
utenom. Her har de fokus på L-15680, og "verksmester" Gundersen har stålkontroll på 
prosjektet! Og med pensjonert "altmuligmann" herr Vistnes sitt bidrag med arbeid og 
kompetanse, har det skutt fart i restaureringsarbeidet både karosseri- og interiørmessig. Ikke 
minst med fremskaffelse og montering av ny og god motor til bussen.  
Det er nå lenger ikke tvil - det skal bli en turbuss! 
   
L-25627 har endelig fått sin lenge etterlengtede opprinnelige gulfarge, lakkert til en 
overkommelig pris. I tillegg har den fått utbedret sine mangler fra EU-kontrollen, bl.a. med 
utskifting av kompressor, til pris kr.0,-  Alt takket være egeninnsats fra primus motor for 
bussen, herr Gilja! Vår kontrakt med Sola Kommune utgår ut 2017, så vi vil be om 
forlengelse av denne kontrakt. Det er vi helt avhengig av! 
 



 
 
I Sørfylket har de også fast ukedag, mandager på prosjekt L-22001.  
Også her blir det utført en del arbeid utenom fast ukedag. I april ble alle seter med stålrammer 
og trekk til motorkasse m.m. fraktet til Polen for full restaurering. I dag ligger alt dette 
komplett ferdig, og trygt og godt lagret i påvente av montering i bussen. Ellers er bussen 
ferdig platet med nye aluminiumsplater på sidene opp til taket. Foruten kr. 20.000,- i 2015, 
har prosjektet i år fått tilskudd fra Sokndal Kommune og Sokndal Næringsforening på til 
sammen kr. 8500,- Og god dugnadsinnsats har også bidratt til kassen. Vi takker så mye! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Økonomi 
Regnskapet viser et underskudd på godt over kr. 100.000,-  Det store underskuddet er 
bekymringsfullt tatt i betraktning at vår kapital er redusert med ca.75%. Selv om inntekter har 
øket med over 30%, så har utgiftsposten øket med over 50% i forhold til fjoråret. 
Det vil igjen bety at vi straks må legge større investeringer på is, og sette fokus på inntekter. 
Vi vil i større grad gå bredere ut i vår søken etter tilskudd / sponsormidler. I tillegg ber vi alle 
om å ha øyne / ører åpne for å få flere dugnader. Vi har flere busser som nå krever større 
investeringer for å komme videre i restaureringsprosessen. Og til oppbevaring / verkstedplass. 
Gledelig er det å notere at Grasrotandelen fra Norsk Tipping i år ga oss over kr. 10.000, som 
igjen er en økning på over 25 % fra i fjor! Vi takker våre medlemmer / supportere for dette. 
 
Sluttbemerkning 
Dette år har vi tatt steget og kommet oss opp på facebook med egen gruppe for lokalavdeling 
Rogaland. Her legges det jevnlig ut stort og smått om lokalhistorie og bilder, og hendelser 
ellers i avdelingen. Liker du å holde deg mest mulig informert om hva som "rører" seg, er 
dette utvilsomt det beste forum å være tilknyttet. Foreløpig er vi "bare" et 20-talls medlemmer 
her, men håper å samle flere etter hvert. Vår nettside rhf-rogaland.no forsøker vi også etter 
beste evne å oppdatere. Oppfordrer også om å meddele oss mailadressen, slik at vi for 
framtiden kan sende info til flest mulig av oss på dette media. Send til post@rhf-rogaland.no. 
 
Vi går nå inn i et år som kan gjøre store utslag i vårt arbeid og virksomhet. Om vi ikke får 
forlenget vår leiekontrakt på Soma med Sola Kommune står vi overfor store utfordringer med 
tanke på tak over hodet. Det samme gjelder i Nordfylket der vi i utgangspunktet kun har tak 
over hodet fram til våren. Og i Sørfylket har vi ingen leiekontrakt, der står vi på "lån" og en 
uavklart framtid. Med bakgrunn fra bl.a. Medlemsundersøkelsen vår i høst, er tiden inne for  
styret og lokalavdelingen til å gå dypere i  materien for utrede / definere nærmere mål og 
satsningsområder de nærmeste år. Både kortsiktig og langsiktig. 
 
Stavanger, 08.februar 2017 

 


