
Referat fra Årmøtet 2017 i Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland 
 
RHF avd. Rogaland avholdt sitt Årsmøte lørdag 11.mars 2017. 
Medlemmene ble invitert, med transport av vår L-25627 Høle og Forsand buss, til lokalitetene 
til Madland Bilverksted i Dusavik - Stavanger.  
 
Totalt 22 medlemmer var til stede da møtet tok til kl.12:00 
Formann Knut Inge Knutsen ønsket deltakerne velkommen. 
Fra dagsorden ble Petter Eiane valgt til møteleder , Jørn Malde til referent og Odd Terje 
Gundersen og Liv Mari Kjerstad til å underskrive protokollen. 
Ingen innvendinger til møteinnkallingen. 
 
Årsmeldingen for 2016 ble lest opp av sekretær Jørn Malde. 
Det ble kommentert om det store underskuddet, der nærmere redegjørelse for dette vil bli tatt 
under punkt regnskap. Annen kommentar gikk på mer fokus og oppdatert informasjon på vår 
nettside, og at fokus vektlegges denne side kontra vår facebook side. Konkret informasjon ble 
påpekt og etterlyst - bl.a. hvem som er Web ansvarlig og hvem som har tilgang / autorisasjon. 
 
Det ble ellers reist spørsmål om hvor mange e-post adresser vi hadde av våre medlemmer, og 
hva med relevant informasjon til de som ikke har? Lokalavdelingen har kun 1/3 part av 
medlemmenes e-post adresse, og har slitt i lengre tid med å få tilbakemeldinger om dette. Det 
er bl.a. ved medlemsundersøkelsen i 2016 gitt melding om at de som fortsatt ønsker 
tradisjonell post fra lokalavdelingen, må gi melding om dette. Ingen har tilbakemeldt om så. 
Innkallingen til eks. årsmøtet ble sendt pr.post til alle medlemmer vi ikke har e-post adresse 
til. Det jobbes kontinuerlig med innhenting av medlemmers e-post adresse. 
I forbindelse med at vår leiekontrakt med Sola Kommune av garasjeanlegget på Soma går ut 
for inneværende år, ble det spurt etter oppsigelsestid, og en henstilling til styret om å se etter 
alternative lokaliteter nå. Det ble også reist spørsmål om det er hensiktsmessig - eller kanskje 
taktisk lurt å skifte lokalavdelingens adresse til Sola. I svaret ble det påpekt at det kun er 
postboksadressen som har annen lokasjon i adressen - gateadressen og tilholdssted er 
definitivt Sola. Denne og våre andre lokasjoner dekkes uansett inn under lokalavdelingens 
navn og geografisk tilhørighet og dekning i Rogaland fylke. 
Deretter ble årsmeldingen godkjent. 
 
Nå var det naturlig med en pause, og medlemmene fikk anledning til å ta seg en luftepause. 
Samtidig var det framsatt en stor varm gryte for tilbydende "pylsa me alt" - samt svele fra Liv 
Mari med tradisjonell tilbehør. Og rikelig med kaffe og mineralvann. 
 
Praten og tiden går alltid fort ved slike anledninger, og det ble satt inn et ekstra gir for å 
komme oss videre i årsmøtesakene. Regnskapet var under lupen, og ble lest opp av kasserer 
Øyvind T. Gilja. Han svarte for det store underskuddet. Det var særlig 2 poster som var årsak 
til det; vår investering av Dodge L-9162,  og investering på trekking / overhaling av seter og 
seterammer til Volvo L-22001. Samtidig ble det presisert at det er en investering og 
verdistigning på vårt rullende materiell som på sikt vil gjøre dem i stand til å bringe inntekter. 
På spørsmålet om hva som bør gjøres for å inn inntekter, ble noen av tiltakene så langt nevnt. 
Det være seg ulike dugnader, salg av seteandel i våre busser, mer utstrakt og bredere søken 
etter sponsorer og andre om tilskudd - da i konkrete prosjekt. Styret har stort fokus på dette. 
Og vi bør kunne få noe inntekt fra flere medlemsmøter, og gjerne fra vårt musèumstilbud på 
Flotmyr i Haugesund.  
 



Det var ellers savnet et budsjett for inneværende år til de ulike bussprosjekt. 
Regnskapet ble deretter godkjent. 
 
Til innkomne forslag forelå det ikke noen forslag som var kommet styret i hende.  
Det ble likevel fremmet fra et medlem at vedkommende hadde sendt inn et par forslag på mail 
til vår lokale e-post adresse innen oppgitt frist. Det vil bli undersøkt om hva som har skjedd i 
dette tilfelle, og sakene som her er fremmet må derfor taes videre til første ordinære styremøte 
for eventuell behandling. 
 
Siste post på dagsorden var valg, og Olav Svandal fra valgkomitèen tok ordet.  
De som var på valg var kasserer Øyvind T.Gilja (gjenvalg), styremedlem Rune Hauge 
(gjenvalg), styremedlem Peter Magnussen (ikke gjenvalg) og varamann Svein Madland 
(gjenvalg).  
Valgkomitèen,  som har bestått av Tore Sand, Audun Rosland og Olav Svandal, hadde fått et 
nytt navn til vervet som styremedlem etter Peter - nemlig Sturla Skibevåg fra Vikedal.  
Han har bl.a jobbet 24 år i HSD, og er i dag lærer ved Trafikkskolen i Sauda. 
Fra valkomitèen tar Olav Svandal gjenvalg. De 2 øvrige var ikke på årsmøtet, og er ei heller 
på forhånd spurt om å fortsette. Styret har årsmøtet med seg, når de vil bli forespurt om å 
fortsette sitt verv for et år til. Samme gjelder for revisor Egil Ødegård. 
Årsmøtet slutt ca. kl.14.50. 
 
Etter møtet samlet alle årsmøtedeltakere seg i Høle og Forsand bussen for å ta fatt på turen til 
Vistnes utenfor Randaberg. Her var vi invitert til et garasjebesøk hjemme hos medlem Erik 
Vistvik, for å bli kjent med hans restaureringsprosjekt på bussfronten. En 1962 mod. 
Mercedes Benz OP312 fra tidligere Blåbussene Bertelsen - Overland. Et umiskjennelig og 
legendarisk turbilkarosseri fra Br.Repstad. Et meget spennende prosjekt, som det utføres et 
grundig arbeid på! Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland takker Erik for visningen. 
 
Kl. 16.15 la sjåfør Øyvind T. Gilja vår Volvo B57 i gear, og tok fatt på returen til Dusavik, og 
videre til garasjeanlegget på Soma.  
Takk til sjåfør for turen, og deltakere for oppmøtet denne dag! 
 
 
Jørn Malde 
Referent 
 
 
 
_____________________________   _________________________________ 
Dato  Odd Terje Gundersen   Dato    Liv Mari Kjerstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


