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Styrets innstilling i fisjon saken til årsmøtet i RHF avd. Rogaland 14. mars 2020 
 
Innledning 
På grunnlag av forslag fra Svein E. Stueland ved årsmøtet i 2019 om å legge til rette for en 
fisjon / deling av lokalavdeling RHF Rogaland i en avd. Nord og avd. Sør, ble det vedtatt å 
opprette en såkalt fisjons komité som fikk som mandat å utrede om dette var formålstjenlig 
m.m. Fisjons komitéen, som bestod av 2 stk. uavhengige representanter for h.h.v. Nord og 2 
stk. fra Sør, har etter møter gjennom 2019 kommet fram til at det er formålstjenlig med en 
fisjon av RHF avd. Rogaland, slik som lokalavdelingen fremsto før fusjonen i 1996, - den 
gang med RHF avd. Haugesund & omland og RHF avd. Sør Rogaland.  
Følgende momenter er lagt til grunn for denne vurdering: 
 

 RHF avd. Rogaland har helt siden fusjonen i 1996 slitt med å få medlemmer til styret 
representert i en forholdmessig fordeling mellom nord- og sørfylket. 

 Å avholde styremøter i ukedagene har vært en stor utfordring mht. reisetid over 
Boknafjorden vis a vers. Møtetiden blir knapp og dermed lite effektiv. Av samme 
årsak er det svært dårlig representasjon av medlemmer nord / sør på medlemsmøter. 

 Det har også vært forsøk på bruk av helgedager for å avholde styremøter. Det har ikke 
vært en foretrukket løsning, da det ofte kolliderer med andre familie- og 
fritidsaktiviteter for den enkelte. 

 En tettere lokal tilhørighet er etter hvert blitt enda mer viktig, og har åpenbart mange 
fordeler. Dette gjelder både arbeid innad, og ikke minst for forståelse / aksept utad. 

 Med en mindre fylkesenhet og gjerne arbeidslag, vil en lettere knytte medlemmer og 
skape et tettere engasjement og bedre muligheter for et aktivt rutebilmiljø. Og ikke 
minst et potensial for ervervelse av nye medlemmer. 

 Det har vist seg at det ofte er lettere å få hjelp og økonomiske støtte til det 
rutebilhistoriske arbeidet fra sympatisører og medlemmer i lokalmiljøet. I nordfylket 
har det på ett års tid blitt dannet veteranbusslag både på Karmøy og i Vindafjord. 

 Det er en del miljø- og kulturforskjeller i nord- og sørfylket, både i det private og 
offentlige næringsliv, som byr på ulike utfordringer og forståelse av vårt 
rutebilhistoriske arbeid. 

 Etter 24 års som en fylkesavdeling har vi erfart at Boknafjorden er kommet for å bli - 
med alle de utfordringer den ellers byr på for oss som arbeider med frivillig 
dugnadsinnsats og møtevirksomhet på fritiden i RHF avd. Rogaland. 

 Vi har tro på at noe i alle fall var bedre før i tiden; 2 lokalavdelinger, - en i nord og en 
i sør. Tiden er moden til å snu på flisen igjen, i et forsøk for å få en bredere dekning og 
bedre arbeid og vilkår for RHF sitt formål og virke i Rogaland.  

 
 
 



 
Styret sier seg enig i dette, og går derfor inn for en fisjon / deling av RHF avd. Rogaland.  
Så langt benevnt med en avd. Nord og en avd. Sør. Lokalavdelingene vil bli avgrenset med 
Boknafjorden, Nedstrandfjorden og langs Suldal sin grense i sør.  
Ved flertall om forslaget på årsmøtet vil følgende praksis bli gjennomført: 
 
Økonomi 
Styret foreslår å dele lokalavdelingens endelige kassebeholdning pr.31.12. 2109 (KB) 
brøksmessig etter total antall medlemmer (TM) i lokalavdelingen, med en viderefordeling på 
medlemsantall i henholdsvis Nord (MN) og Sør (MS) etter grenser som beskrevet ovenfor.  
For avd. Nord blir dette KB : TM x MN, og i avd. Sør blir dette KB : TM x MS. 
 
Ved en eventuell fisjon vil det bli foretatt en løpende avregning fra RHF avd. Rogaland sine 
inntekter og utgifter etter 01.01.2020. Dette gjelder fram til det sittende styret i RHF avd. 
Rogaland er oppløst, og ny styresammensetning for avd. Nord og Sør er etablert, - senest 
01.06. 2020. 
 
Bussene 
RHF avd. Rogaland sine to veteranbusser L-9500 Nedstrandsruta og 
L-9162 Haugesund Turistbil blir overført vederlagsfritt til RHF avd. Nord. 
 
Delelager, arkiv 
For ny RHF avd. Nord gis det fri tilgang til RHF avd. Sør delelager på Soma i 2 år til egne 
busser L-9500 og L-9162. 
Det er en forutsetning at RHF avd. Sør får den tidligere etterspurte oversikt over avd. Sør sin 
beholdning av dokumenter, protokoller o.a. fra lokalavdelingens arkiv på Flotmyr. Dette 
materialet overføres til avd. Sør etter en eventuell fisjon. 
 
Interimstyre Nord og Sør 
En fisjon betinger at det opprettes et interimstyre for avd. Nord og avd. Sør på min. 3stk. 
navngitte kandidater. Uten dette er det ikke grunnlag for en fisjonsavtale.  
Forslag på kandidater avd. Sør  Forslag på kandidater avd. Nord 
Odd Terje Gundersen    Svein E. Stueland 
Øyvind T. Gilja    Olav Svandal 
Alv Harald Vistnes    Helge Sørhus 
 
Dagens styre  
Blir det flertall for en fisjon av RHF avd. Rogaland, vil det nåværende styret bli sittende en 
måneds tid etter lokalavdelingens Årsmøte. Dette for å sikre en kontinuerlig drift og 
administrasjon av avtaler / signering av dokumenter m.m. 
 
Merknad 
Det gjøres oppmerksom på at uavhengig av bosted kan ethvert medlem fritt velge hvilken 
RHF lokalavdeling i landet vedkommende ønsker å være tilsluttet. Dette må meddeles 
skriftlig til lokalavdelingens post- eller mailadresse. 
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