Referat fra årsmøtet i Rutebilhistorisk Forening avd. Rogaland
Vårt ordinære årsmøte, som var berammet til lørdag 14.mars, ble utsatt på ubestemt tid på grunn av
utbruddet og smittefaren av Covid 19 viruset. Situasjonen med hensynet til smittefare ble etter hvert
mindre faretruende, og hensyn og krav til smittevernstiltak ble etter hvert noe lempet på. Men ikke i
tilstrekkelig grad til at vi i RHF avd. Rogaland så mulighet for å avholde vårt ordinære årsmøte før
tidligst utpå høsten en gang. Og med hensyn til en viktig innkommet sak om fisjon av lokalavdelingen,
som det har vært arbeidet med i lang tid, ble det gjort et styrevedtak om å kjøre årsmøtet med
fisjonsaken digitalt.
Det ble derfor i uke 23 sendt ut pr. mail, post og SMS ny innkalling til et digitalt årsmøte med varighet
fra ons. 3.juni t.o.m. ons.17.juni. Det ble opplyst, som ved forrige innkalling, om at alle
saksdokumenter lå ute på lokalavdelingens nettside. Det ble gitt anledning til å spørre / kommentere
om årsmøtesaker, digital behandling og stemmegivning. Årsmøtet ba om godkjent / ikke godkjent av
årsmøtesakene, - også om innkommet fisjonsak.
En ikke godkjent sak krevde en begrunnelse. Ingen respons / stemmegivning er en «blank» stemme.
Underveis ble det gitt nærmere svar / forklaringer på spørsmål fra medlemmer.
Noen dager etter årsmøtets siste dag var resultatet fra besvarelser / stemmegivning klart. Det kom
inn totalt 36 stemmer / kommentarer; 32 pr. e-post, 3 pr.brev og 1 stk. SMS. Resultatet ble slik:

1. Digitalt årsmøte. 32 stemmer Godkjent. 1 stemme Ikke godkjent.
Et medlem mente vi burde kjørt digitalt årsmøte mye tidligere. Styret er ikke enig, og
argumentet tas ikke hensyn til.
2. Innkalling. 33 stemmer Godkjent.
3. Årsmelding. 33 stemmer Godkjent.
4. Revidert regnskap. 32 stemmer Godkjent. 1 stemme Ikke godkjent.
Et medlem mente regnskapet var for uoversiktlig. Regnskapet følger tidligere års oppsett
med forbedringer. Styret er ikke enig, og argumentet tas ikke hensyn til.
5. Budsjett. 32 stemmer Godkjent. 1 stemme Ikke godkjent.
Styret hadde allerede ved Innkallingen til digitalt årsmøte pekt på at årets budsjett, pga.
Corona utbruddet, var ute av mål og beregninger. Da det i tillegg lå i kortene med en fisjon av
lokalavdelingen, var det ikke en prioritert sak å få utarbeidet et nytt budsjett før innkalling til
digitalt årsmøte. Styret tar derfor ikke hensyn til argumentet.
6. Innkommet sak om fisjon. 35 stemmer Godkjent. 1 stemme Ikke godkjent.
Et medlem var ikke enig i den økonomiske delingsmodell ved en eventuell fisjon – uten
nærmere begrunnelse. Styret har tidlig i år gitt sin innstilling om vedtak til denne
delingsmodell. Argumentet, som i tillegg er tvetydig, tas ikke hensyn til.
7. Valg. 32 stemmer Godkjent. 1 stemme Ikke godkjent.
Et medlem kunne ikke finne valgkomitèens innstilling med oppsatte kandidater på vår
nettside. Antar det kan ha vært brukerfeil / kluss med data. Listen har vært å finne på
nettsiden siden første ordinær innkalling. Argumentet kan derfor ikke tas hensyn til.

Det ble ikke foretatt noe valg, noe Innkallingen påpekte om det ble flertall for fisjonen. Nytt valg vil
komme i ekstraordinært årsmøte for RHF avd. Rogaland. RHF avd. Haugaland avholder ordinært
årsmøte i 2021.
Årets årsmøte går over i historiebøkene på flere måter. Både med tanke på den digitale
gjennomføringen, og ikke minst at det ble flertall for en fisjon av lokalavdelingen slik den fremsto for
over 24 år siden, altså før 1996. Det er på ingen måte noen fallitt det, - snarere tvert imot. Vi tror det
kan styrke lokalavdelingene på mange måter, både organisatorisk, og på mange andre arbeidsplan.
Årsmøtet anses av lokalstyret som godkjent og lovlig gjennomført. Deltakelsen har vært over
gjennomsnittlig, sammenlignet fra tidligere år med personlig oppmøte. Noe vi ser oss meget fornøyd
med.
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