
RHF avd. Hordaland  

REFERAT ÅRSMØTE 2019 

Møte ble avholdt  torsdag  27. februar 2019, kl. 1900. i kafeen i Bergen Tekniske Museum, 

Møhlenpris, Bergen. 17 medlemmer var tilstede. 

Saksliste: 

1.Godkjenning av innkalling 

Leder Bjørn Davidsen ønsket alle fremmøte velkommen. Innkallingen var denne gang skjedd 

via oppslag i Rutebil, melding på e-post, for de som har det, samt utsending via post. Han 

etterlyste internett adresser for de som ikke har gitt beskjed om sin e-postadresse. Det er 

fremdeles 97 medlemmer som ikke har oppgitt e-postadresse. Det er kommet melding fra 

medlem med ønske om at årsmøtet blir holdt på en lørdag. Noe som vil bli vurdert for neste 

år. 

Innkallingen ble enstemmig godkjent 

2. Konstituering  

- Leder Bjørn Davidsen ble valgt til møteleder 

- Sekretær Bjørn Falck Russenes ble valg til referent 

Det ble ikke valgt to personer til å skrive under protokollen. 

3. Årsmelding. 

Årsmelding for 2018 ble lest opp av leder. Davidsen nevnte spesielt det som har skjedd med 

avdelingens nyervervelse, R-1029, Teigdalsbussen. Til årsmeldingen ble tilført at det i 

meldingsperioden er etablert en stiftelse: Hordaland Veteranbuss Stiftelse. Stiftelsen 

disponerer 17 veteranbusser på vegne av eierforeningene. Det er om lag 15 

veteranbussgrupper i Hordaland. 

Årsmeldingen ble godkjent enstemmig.  

4. Regnskap 

Kasserer Knut Bruvik gikk gjennom regnskapstallene. En for foreningen og en etter  

aktivitetene i forbindelse med vetaranbusstreffet på Voss i 2017. Samlet beholdning ved 

årsskiftet er kr.: 93.173,-. 

Regnskapet ble godkjent enstemmig. 

 



 

5.Valg  

Det forelå forslag til valg fra Valgkomiteen. Valgkomiteen besto av Oddvar Eide og Thor 

Brekke.  

-Styreformann: Bjørn Davidsen,  valgt for ett år. 

-øvrige styre: Sveinung Mo, nestformann, Bjørn Falck Russenes, sekretær,  Dagfinn Haga alle 

valgt for 2 år. Terje Raknes  valgt for 1 år.. 

Knut Bruvik, kasserer og Arne Heggernes, styremedlem er ikke på valg i år. 

6.Valg av Revisor 

Forslag gjenvalg på Erik Jensen og Erik Bauge. Begge valgt for ett år.  

7.Valg av Valgkomite. 

Valgkomiteen ved  Oddvar Eide  og Thor Brekke gjenvalgt for ett år. Møte avsluttet kl. 19.40. 

 

Bjørn Falck Russenes                 Referent                                       

 

Medlemsmøte 

Etter avslutning av årsmøte, fortsatte vi med et uformelt medlemsmøte. Enkel bevertning og 

omvisning i Teknisk Museum for de som var interessert. Bjørn Davidsen orienterte om ymse saker. 

24.august 2019 

RHF av. Hordaland skal være vakt ved Museet søndag 24.08. 2019. Det er da ønskelig å kalle inn 

snuteveteranbusser til en enkel utstilling i Museets Borggård. Det kan bli aktuelt med litt kjøring i de 

nærmeste bygatene, slik som i fjor.  Arrangementet vil bli annonsert i lokalmediene i Bergen. Og på 

internett til medlemmer. 

Tall ship Races i Bergen 21.– 24. juli 2019 

Tall ship Races samles i Bergen i tiden 21. – 24. juli. Leder undersøker om det er plass for RHF 

i forbindelse med arrangementet. 

Ny buss - Teigdalsbussen 

Foreningens buss, R-1029 fra Teigdalen billag, skal renoveres / restaureres. Bussen skal 

påføres nye dekk og lakkeres i riktige opprinnelige farger. Pluss pluss. Bussen er stasjonert på 



Flesland hos leder.  Det vil bli arrangert dugnadskvelder utover året. De som er interessert i 

slikt arbeid, kan melde seg til Bjørn Davidsen. Han vil samordne dugnadsarbeidet. 

Evangerdagene 

Det kan bli aktuelt å ta med Teigdalsbussen som deltaker på Evangerdagene. Interesserte 

kan melde seg på til leder. 

 

 

 

Møte slutt 

Bjørn Falck Russenes 

 

 


