
Referat fra styremøte i RHF avd. Rogaland.                                                                                                                   

Møtet ble avholdt Tirsdag den 24.04.2018 i møtelokalet hos Madland Bilverksted, Dusavik.                             

Alle styremedl. hadde gitt tilbakemelding om at dato og klokkeslett passet.                                  

Møtet startet Kl.17.45 og da var disse tilstede :                                                                                                                        

Øyvind T. Gilja, Rune Hauge, Svein Madland og Svein Emil Stueland.                                                                        

Audun Rosland meddelte samme ettermiddag at han ville komme noe senere. Han kom ca. Kl.19.30 

Ut på ettermiddagen meddelte Petter Magnussen om trafikale utfordringer og dermed om fravær. 

Følgende saker var til behandling og i denne rekkefølge: 

1) orientering: P.g.a. sykdom er ikke gruppen som skal vurdere organiseringen på Haugalandet ikke 

kommet i arbeid. Men det meldes om at tidsfristen vil holde. 

2) orientering: Leieavtalen med Sola Kommune er en utfordring og er ikke forutsigbare det bør vi se 

på. Så langt har vi heller ikke hørt noe om vedlikehold og hva vi evt. skal utføre.                                                

Undertegnede har innhentet informasjon (stilt spørsmål) til Kulturadministrasjonen, samt til lederen 

av utvalget for kultur/idrett i Sola kommune om dette.                                                                                            

Fra disse får vi svar at kommune pr. i dag ikke har andre planer for bruk av garasjen eller det 

utendørsarealet  som da trengs for å ha tilgang til garasjen. Begge ser at denne korte leietide er en 

utfordring. Når det gjelder leietid og vedlikeholdet, så bør vi ta dette opp med eiendomsavdelingen.            

Et slikt møte er avtalt den 04.Mai Kl.12.00 

3) orientering: Arbeidet med montering av småvarereoler er nå ferdig. Det som står igjen av arbeid er 

montering av lys, samt en sikring for at mezzanin-dekket skal ligge trygt. Det skal monteres lys både 

under og over mezzaninen. Det gj.står imidlertid et ”fag”(seksjon) for at mezzaninen er komplett. For 

å få det til, demonteres en seksjon i ”verkstedet”.  Dette er en seksjon hvor pallreolstigene er 

lengre/høyere og som trengs der hvor ØB-bussen skal ha sin plass.                                                                                

Flyttingen av denne seksjonen fra ”verkstedet” til lageret, betyr også en rydde jobb der.                                                                            

Svein Madland kunne meddele at han stiller opp for å sortere deler som skal beholdes. Hans 

fagkunnskap kommer da godt med her.                                                                                                                        

(Det er først nå vi har total oversikt at vi kan få solgt det vi vet at vi ikke trenger sjøl) 

4) orientering: Jørn Malde har meddelt at ØB-bussen har godkjent PKK og at det i nærmeste fremtid 

skrives under på salgs/kjøpekontrakt med påfølgende omregistrering.                                                                                 

(For å få den registrert, så er det en forutsetning at kasserer ordner med nødvendige forsikringer) 

5) orientering: Et nytt forsøk vedr. lokaler for bussene på Haugalandet er prøvd. Denne gang lengre 

ute ”på landet”. Gismarvik/Odland i Tysvær. Men heller ikke der var prisen slik at vi ” en gang kunne 

tenke på dette”. (Olav Svandal tar nå på nytt et initiativ opp mot Tysvær kommune og ordføreren.                      

Det har vært en samtale om dette tidligere. Utfordringen er at kultursjefen vil at RHF skal ”etablere 

seg” –samarbeide med Wee-gruppen og deres bilmuseum. Det ville blitt en stor utfordring da de har 

et helt annet konsept.)                                                                                                                                         

Løsningen er trolig å få leiet et areal hvor det selvsagt er tilgang på strøm og at foreningen sjøl går til 

innkjøp av en Telthall. På sikt er dette trolig den beste økonomiske løsningen.                                                            

I denne forbindelse meddelte Rune Hauge at det i Åkrehamn (nær Stongsvingen) ..eller i  
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Forts. 5) orientering:                                                                                                                              

Stongsvingen, der var det en 3-løps garasjen som sto tom. Det sies at den har tidligere vært benyttet 

av Røde Kors.                                                                                                                                                                                     

Også Svein Madland kunne meddele at han hadde et ”objekt” i tankene. På gården til familien Stol, 

(Tidl. Entreprenør Vassbakk & Stol)  -der var det et bygg (garasje/verksted). Svein Madland ville ta 

kontakt og høre om det fantes en mulighet der. 

6) Sak: (fra innkallingen)Opprette aktivitetsgrupper.                                                                                                      

Med bakgrunn fra bl.a. siste årsmøte, ble det sagt at foreningen skal opprette en tur –og 

aktivitetsgruppe. Dvs., -det blir vel to slike grupper. En for sørfylke og en for nordfylke.                                    

Johannes Sundsbø er forespurt og han sier ja. Han har lang erfaring fra den slags da han i sitt 

yrkesaktive liv både utviklet/produserte turer lokalt/ regionalt/nasjonalt og til utlandet, samt at han 

også kjørte mye turbuss. Audun Rosland kan vel også bidra med noe her. Undertegnede kan bidra 

når det er behov for det. 

6b) Sak: rettelse av Aktivitetsplan 2018.                                                                                                                              

Jørn Malde meddeler at ”Flydagen” Sola Flyplass Lørdag den 09. Juni, den utgår.                                                                

Spørsmål fra undertegnede: Sokndalsdagen den 26. mai: Er det et aktuelt turmål for oss medl. og 

andre? Tanken var da en tur med Veteranbuss. (H&F#27)                                                                                                    

Nasjonal Motordag  Søndag den 10. Juni: Her er det oppført ”Åpen dag på Soma”.                                                 

Under forutsetning av at man i leiekontrakten kan få fjernet begrensningen i avtalens punkt nr. 3 

med ordlyd, sitat: ” Lokalene skal ikke benyttes i forbindelse med åpne arrangement i regi av leietaker 

eller andre, med mindre dette er skriftlig akseptert av utleier”  -sitat slutt.                                                                         

Dette er noe jeg vil ta opp med dem i det kommende møte den 04.05., da det i utgangspunktet 

legger en liten begrensning på noen aktiviteter.                                                                                                               

Men på samme tid er undertegnede litt tilbakeholden med å ”annonser” til ”Åpen dag” da dette kan 

tolkes som at vi også kan tilby helt ordinære ”fasiliteter” til besøkende. Noe vi ikke kan pr. i dag.                        

Spørsmålet er om vi heller bør spandere noen kroner på å ta oss en kjøretur, vise oss frem, og evt. 

avlegge besøk der noen andre motorhistorisk kjøretøyklubber har sine arrangement.                                                 

(ingen ting ble bestemt)- men undertegnede vil i skrivende stund, foreslå at arr./turgruppen ser på 

dette.    

7) Sak: Spørsmål om vi/ RHF-Rogaland skal søke om å få arrangere Landsmøte og veteranbusstreff.                        

I innkalling og om saken, skriver undertegnede at den siste off. informasjonen fra Hovedstyret, så er 

det Hønefoss som er oppført som arrangør i 2019.  For oss kunne derfor 2020 være aktuell.                                                                                                                                                            

Øyving T.Gilja kunne imidlertid meddele at Harstad hadde søk, eller var tildelt år 2020.*)                                          

Tanken, eller  ideen om å søke ble presentert for tidligere leder, Knut Inge Knutsen for trolig minst et 

år siden (pr. tlf.) –men siden undertegnede ikke har hørt noe, var det derfor naturlig fremmet saken 

på nytt.                                                                                                                                                                                           

Det er Stavanger som bør være stedet denne gang. Det ligger i kortene at Hovedstyret vil at ”nye 

steder” gjør det mer aktuelt og interessant for medlemmene  å reise på Landsmøter og 

Veteranbusstreff. ( Vår søknad som arrangør for 2017 falt til fordel for Hordaland og Voss da dette 

var et ”nytt sted”) Der finnes imidlertid noe små utfordringer med Stavanger.  
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Forts. Sak 7.  Byen har ingen helt sentral og stor nok utstillingsplass. Som kan gi betegnelse publikums 

-tilpasset, og sikkert nok for ”overnattende busser”.                                                                                                                 

Et ypperlig sted er havnen – Strandkaien, men det ville kreve et stort oppbud av nattevakter, pluss en 

lang utredning med ROS, -”Risiko og Sikkerhetsanalyse ”, - samt et stort mannskap for øvrig. Men 

stedet er ypperlig for et ”kort besøk” i samme anledning.                                                                                                 

Derfor ble følgende fremlagt for styret: Det er gjort undersøkelser om en standplass for 

fremmøte/parkering på Onsdag/Torsdag,  samt åpningsdagen Fredag med påfølgende utstilling og 

hvor plassen brukes Lørdag etter kortesje, natt til Søndag som er hjemreisedag. (så fremt at dette er 

en Kr.H.f. uke) Steder som er undersøk(vurdert) innen Stavanger kommune er:                                          

A)Parkeringsplassen v/Forus Travbane.                                                                                                                                 

B)Tjensvoll/Forum-området.                                                                                                                                                      

C) Tjensvoll/Lassa-området.                                                                                                                                                       

D) Madla/Revheim.                                                                                                                                                                     

E) Forus (innen Stavangers grenser) –delvis blir det jo da Sandnes kommune.                                                               

Områdene A, B, C og E er alle ”åpne områder” som krever nattevakt.                                                                               

Dessuten faller vel A) vekk p.g.a. for liten hotellkapasitet (kun Scandic Forus) –og lang avstand til de 

øvrige hoteller.  B) ble heller ikke aktuell da området disponeres av Forum-selskapet og leies ut. Høy 

kostnad. Samt at utearealet nok er begrenset og at utsillingen ville blitt som i Bergen i 2009, inne i en 

hall.  Kort avstand til hotellene var et pluss. C) ble vurdert i det minste laget,- ikke stort nok ved 

påmelding av 60 -70 enheter, samt ikke helt bra trafikalt.                                                                                                     

E) Her var det beklageligvis ikke neon ”fasiliteter å oppdrive”. Lang avstand til hoteller, toaletter etc. 

og lignende.                                                                                                                                                                         

Dette alternativet ble for øvrig også nevnt av Øyvind T. Gilja, men da var det området v/Golfbanen.                     

Rune Hauges spurte  om det kunne være noe i Sola kommune, men tanke på vår dialog med 

kommunen og at vi her viser initiativ som en kulturaktør (og slik jeg oppfattet det, leietaker av en 

kommunal eiendom. (her undertegnede oppfattet dette feil, må det rettes opp)                                                                                                                                                                          

D) passer burde passe oss utmerket. Det er Boreal Norge A/S sin eiendom. Den brukes nå bare av 

Boreal Travel sine turbusser, fly –og ekspressbusser og de bruker bare en liten del av plassen, som er 

inngjerdet.                                                                                                                                                                         

På forespørsel virker dette greit, -forutsetningen er at arrangementet ikke hindre daglig virksomhet. 

Det må imidlertid sendes en skriftlig søknad. Her finnes det vaskehall. Administrasjonsbygget har 

(forhåpentligvis fortsatt en kantine/kjøkken) og der er toaletter, som om vi får tilgang til plassen –må 

holdes rene av oss.  I første omgang nevnte undertegnede året 2020. I en senere e-post ble det spurt 

om 2021*) –da var svaret: ”så sant at det ikke har skjedd noe med eierforholdet til eiendommen, er 

det også greit.” 

*)Informasjonen om at Harstad er tildelt 2020 er ikke helt riktig. Ifølge svar på forespørsel til RHFs sitt 

Hovedstyre v/lederen Kåre Karlsen, har Veteranbussgruppen M.O. Schøyens Bilcentraler A/S 

imidlertid søkt om 2020. Ut i fra svaret, står det ikke noe om at de har bekreftet dette.                                               

Deretter er det inne en søknad for 2022, (ØstNorge det også) noe som betyr at 2021 så klart er ledig.  

Men så er det da om vi skal tolke Boreal sitt svar,…..som om et arrangement der i 2021 er litt langt 

fram. 
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Forts. sak 7.                                                                                                                                                           

Men uansett. En kombinasjon med  Strandkaien (Lørdag) –og Treskeveien 5 på Revheim med alt som 

skal skje der fra ankomst Onsdag/Torsdag  og inkl. Fredagen med åpning av veteranbusstreffet, og  

deretter Lørdagens kortesje, hvor man først kjøre til Stavanger sentrum/Strandkaien og ”viser oss 

fram” i for eksempel 2 til 3 –timer, for deretter å kjøre kortesje, bør vel være det beste alternativet. 

Strandkaien og nødvendig parkeringsareal må da reserveres og avsperres (utføres på natten) Denne 

løsningen ble presentert for kommunens trafikkansvarlige en gang i tiden og ble akseptert som et 

kort opphold, parkering.  Er man veldig heldig og får til et samarbeid med de to faste veteranskipene, 

M/S ”Rogaland” og M/S ”Sandnes”, vil rammen om omkring dette oppholdet der være maksimalt. 

Det ligger da i kortene at skipene (eller bare et av dem) holder åpent med muligheter for å kjøpe litt å 

spise og drikke, og da også muligheten til å benytte toalettene om bord.                                                                      

Men alt dette og det som ellers skal til for å få et godt og rikholdig arrangement, det må en komite ta 

seg av. Men først må årstallet avklares. 

8) Sak: Øyvind T. Gilja/Rune Hauge. Begge nevnte at driftbussene må få sine egne budsjett.                          

Det ble utdypet noe tanker om det, men det var vel enighet om det var naturlig. 

9) Sak: Rune Hauge fremmet forslag om at det for ØB-bussen også burde oppnevnes en ansvarlig 

person. En som har ansvaret for drift, vedlikehold osv., (på samme måte som for Høle-bussen) men 

nødvendigvis ikke som alltid er den som utfører det som skal/må gjøres. Han satte frem forslaget om 

å spørre Jørn Malde, eller Alv Harald Vistnes. Evt. begge to, for å høre om en a disse ville ta på seg 

dette.   

10) Sak: ”Garasjegruppen”. Styret var en ”svipptur” innom dette og vi må se på hvordan denne skal 

settes sammen. 

11) Sak: Konstituering. Dette var i utgangspunktet sak nr. 1 på møtekartet, men da Audun Rosland 

meddelte noe senere ankomst, ble saken flyttet nedover på kartet og ble tatt opp som sak etter hans 

ankomst.                                                                                                                                                                     

På siste årsmøtet ble det beklageligvis ikke valgt noen leder. Hovedårsaken var at valgkomiteen ikke 

fikk inn nok kandidater og de som sa ja, de ville ikke tiltre som annet enn vararepresentanter.                                              

Dvs., de nye som ble valgt, var i liket med dem som gikk ut, i samme antall.                                                   

Man erindrer at et styremedl. ved et tidligere årsmøte trakk seg fra å være aktiv.  Dermed  gjennom- 

førte styret året 2017 med et styremedl. mindre.                                                                                              

Rune Hauge mente nå når vi skulle behandle konstitueringen, at det på årsmøte stort sett var mye 

rot m.h.t. valget, og det fremsto som merkelig da man der og da spurte noen møte deltakere om å 

stille til valg. Hauge hadde den formeningen at valget i grunnen burdet vært underkjent.                                         

Øyvin T. Gilja spurte om man nå i ettertid kunne ”velge inn” en person (trolig som ”performa”, for å 

få riktig antall, (og muligens for å få på plass en styreleder. Styret oppfattet vel dette som at vi skulle 

stille et slikt spørsmål til Knut Inge Knutsen.                                                                                                                   

Etter at undertegnede tok en gjennomgang av de verv som styremedlemmene alt har, så oppfattet 

jeg det slik, at ingen ønsket å ta et annet bestemt verv enn det de alt har.  Audun Rosland ble spurt 

om han ville ta plass som styreleder. Han meddelte at han ellers hadde såpass mye å drive på med at 

det kunne han ikke. 
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Forts. sak 11, -Konstituering.                                                                                                                                   

Dermed er styret som følger:                                                                                                                        

Leder:………………….                           (ingen er valgt)                                                                                                                                           

Kasserer:     Øyvind T. Gilja             (forts. som før)                                                                                                                      

Sekretær:    Svein Emil Stueland   (ny                                                                                                                                          

Styremedl.  Rune Hauge                 (fort. som før )                                                                                                              

Styremedl.  Audun Rosland            (ny                                                                                                                                           

Styremedl.  Petter Magnussen      (ny                                                                                                                                       

Varamedl.  Svein Madland             (fort. som før, men møter fast) 

Undertegnede tar med at Rune Hauges også spurte om det var vanlig og naturlig at valgkomiteen 

ringte rundt til medlemmene for å finne kandidater. Trolig en ringerunde som var utenom det som 

var vanlig. Undertegnede orienterte da om sin oppgave i valgkomiteen for RHF sitt Hovedstyre, som 

når man stiller spørsmål til de som skal/burde være ”naturlige” kandidater, men som svarer nei.       

Da blir det å ta fatt på andre som man tror, håper og ville svare ja til et slikt verv. 

Videre ble det konkludert med at når man ikke får besatt ledervervet, så kan man heller ikke få sendt 

melding til Brønnøysumdregistrene.  Øyvind T. Gilja mener vi kan utsette dette, da endringen heller 

ikke ble sendt sist.  

I samme sak, ble det fra Rune Hauge spurt om det Ekstraordinære årsmøtet skal ha andre saker enn 

det som årsmøtet besluttet. Svaret fra undertegnede var ja, men det begrenser seg til de saker som 

selvsagt er oppført.  Ifølge §4f i RHFs vedtekter som omhandler Ekstraordinært landsmøte, (i  dette 

tilfelle årsmøte) så er ordlyden følgende, sitat: ” Ekstraordinært årsmøte kan bare ta stilling til de 

saker som er forlangt behandlet”, sitat slutt. 

Neste styremøte blir Onsdag den 06.06.2018 

Styremøtet ble avsluttet ca. Kl.20.40 

Referent: Svein Emil Stueland. 

 

Merknader: Sak(er) som må behandles ved neste styremøte: 

Med bakgrunn i melding fra Jørn Malde om ØB-bussen, så skal det søkes om løyve og til denne.      

Noe som er nødvendig om den skal settes i trafikk og være inntektsbringende.               

Saksbehandlingstiden hos SVV er for meg noe ukjent. Men uansett. Løyvehaver, i dette tilfelle RHF-

Rogaland må ha en person  som er satt opp som leder. Vedk. skal også fremskaffe Vandelsattest som 

skal vedlegges søknaden. Uten få hull på dette,  så er vi i nåværende situasjon nok noe 

handlingslammet. 

Her kommer man også inn på spørsmålet om en proforma person som leder. Tanker ble som nevnt 

fremsatt av Øyvind T. Gilja. Undersøkelse viser til at det er ikke lovlig. En person som ikke er lovlig 

valgt, kan ikke fungere. Årsmøte er nemlig foreningens øverste organ og ved at 3  personer gikk ut, 

og at 3 personer kommer inn, så er man altså på samme nivå, (antall) som før årsmøtet og før valget. 



                                                                                                                                                                

 

 

 


