På Årsmøtet til RHF-Rogaland den 23. mars i.å. ble et forslag fra medlem nr. 87, Svein Emil
Stueland, lagt fram (sak 7.3).
Årsmøtet vedtok å utpeke en komite bestående av 2 representanter fra nord- og 2 fra
sørfylket. Styret fikk i oppgave å utpeke representanter til komiteen. På styremøtet den 10.
april ble disse fire medlemmene utpekt :
Jørn Malde
Gøran Christensen
Svein Emil Stueland
Olav Svandal
Styret for RHF Rogaland har utformet følgende mandat :
Innledning
Årsmøtet har bedt om at det blir utredet om det er formålstjenlig å dele RHF Rogaland i to
avdelinger slik situasjonen var inntil 1996; med en avdeling for nord- og en for sør Rogaland.
»Formålstjenlig» viser til foreningens målsetting, nedfelt i Vedtektene, om « å fremme
interesse og forståelse for rutebilen som teknisk kulturminne og rutebildriftens
samfunnsmessige betydning i Norge».
Komiteen må derfor legge fram overbevisende argumenter for at RHF’s målsetting ikke vil bli
svekket ved en fisjon.
1. Komiteen må kartlegge RHF-Rogaland sine økonomiske verdier, også de som ligger i
bussene, og komme fram til en innstilling om en delingsmodell.
Videre må gruppen foreslå en dato fra hvilken alle inntekter og alle utgifter, både i sør og i
nord, blir ført i eget respektivt regnskap til det er avgjort om det blir en deling eller ikke.
Datoen fastsettes av styret.
2. Komiteen må kartlegge mulighetene for å sikre tilgang på teknisk/mekanisk kompetanse i
nord innenfor akseptable økonomiske rammer, ettersom dette er avgjørende for å holde
bussene i forsvarlig stand.
3. Komiteen må kartlegge mulighetene for å sikre bussene i nord garasjeplass på varig basis.
4. Komiteen må vurdere om de nye avdelingene vil ha muligheter til å få finansiere alt
vedlikehold og alle reparasjoner av bussene selv. Det må utredes hvilke inntjeningsmuligheter som kan påregnes over tid, i tillegg til kjøreoppdragene. Når det gjelder den
delen av inntektene som skal komme fra kjøreoppdrag, vil disse være avhengige av at
bussene er i forsvarlig stand, jfr. pkt. 2.
5. Komiteen må vurdere mulige løsninger på følgende problemstilling :
Biblioteket på Flotmyr representerer en stor utgiftspost for RHF-Rogaland. Dagens styre vil
hevde at leien for lokalene i utgangspunkt burde betales i sin helhet av RHFs hovedstyre.
Men det er uvisst om hovedstyret vil ta en større del av denne utgiftsposten etter en deling

av foreningen. Det kan imidlertid bli vanskelig å del-belaste sørfylket med leie, etter en
eventuell fisjon. Risikerer en ny RHF-avdeling i nordfylket å måtte betale like mye som RHF
Rogaland gjør i dag for å ha et bibliotek og samlingsted ?
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