ÅRSMELDING FOR RHF avd. HORDALAND 2017
Året 2017 var et aktivt år for avdelingen, med arrangering av Veteranbuss
treff på Voss som viktigste aktivitet.
I året som har gått har avdelingen hatt følgende styre:
Bjørn Davidsen, leder, Sveinung Mo nestleder, Knut Bruvik, kasserer, Bjørn Falck Russenes,
sekretær, Arne Heggernes og Thor Brekke styremedlemmer med Terje Raknes varamedlem.
Revisor: Erik Jensen, ny, Erik Bauge gjenvalg begge for ett år.
Valgkomite: Oddvar Eide, Lindås og Steinar Natås, Bergen, begge for 1 år

Årsmøtet ble avhold 12.01.2017 på Bømoen, Voss. Dette er samme sted som vi benyttet til
arrangementet i 2017.
Det var satt opp buss fra Knarvik, via Bergen og mange medlemmer fikk med dette
muligheten for å se arenaen som vi benyttet til treffet i mai 2017.
Det var før møtet omvisning på området med servering av kaffe og mat før selve årsmøtet
startet.
Det er avholdt 3 styremøter + 2 planleggingsmøter for treffet i 2017.
Utover dette har det vært stort fokus på veteranbusstreff på Voss. Det 29. veteranbusstreff i
RHF regi. Og det andre i Hordaland. Her var det mye å gripe fatt i. Det ble satt ned en
arbeidsgruppe samtidig som de forskjellige oppgavene er fordelt mellom medlemmene i
avdelingen.En stor takk til de som var med og fikk Veteranbusstreffet vel gjennomført.
Vi var heldig med været og hadde godt fremmøte,med mange godt fornøyde deltakere.
Arrangementet ga oss et lite overskudd som vi er greit fornøyd med.
Vi har også hatt vår tørn på Teknisk Museum .Med vakt og dugnad . Dette er det Bjørn
Davidsen som tar seg av.
.
Medlemstallet er stabilt. Pr. 31/12-17 med 175 betalende medlemmer. Vi er ikke lengre den
største avdelingen (Sogn og Fjordane har nå ett par flere medlemmer) Så her har vi noe og
strekke oss mot. Styret vil også i år (2018) fokusere på ny medlemsvekst.

Det er 15 veteranbussgrupper som sorter under RHF avd. Hordaland. Her er det potensiale
for medlemsvekst.
Økonomien er god og gir rom for det nødvendige arbeid som er ønsket. Foreningen gikk med
et tilfredsstillende overskudd også i 2017 og har god likviditet. Se eget regnskapsdokument.
Videre oppfordres medlemmer til å bidra med stoff til Rutebil og komme med innspill til
avdelingsstyret om aktiviteter og prosjekter i vårt lokalmiljø.

Bergen 11/2-2018

