
ÅRSMELDING FOR RHF avd. HORDALAND 2018 

 

Året 2018 var et noe roligere år for avdelingen, en foregående da vi hadde 

mye jobb med arrangering av Veteranbuss treff på Voss.  

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 Willy Vedå styremedlemmer med Terje Raknes som 

varamedlem. 

Revisor:  Erik Jensen, ny, Erik Bauge gjenvalg begge for ett år. 

Valgkomite: Oddvar Eide, Lindås og Thor Brekke, Bergen,  begge for 1 år 

 

Årsmøtet ble avhold 01.03.2018 på Bergen Tekniske Museum, Bergen.  

Det er avholdt 2 styremøter +en del kontakt på Telefon og Epost. 

Avdelingen har tatt til seg en Buss, som vi tenker å få brakt tilbake til fordums prakt. 

Det er R-1029 en Rasmussen bygget Volvo B54 fra 1967,med en fortid fra Teigdalen Bilag. 

Den ble hentet fra Norheimsund,og står nå lagret i Bergen. 

Tanken er å begynne på denne på vårparten, Vi ser for oss et opplegg med en dugnadsgjeng. 

Om noen av medlemmene har noe å bidra med ,gi gjerne beskjed til styre v/Bjørn Davidsen.  

 

Vi har også hatt vår tørn på Bergen Teknisk Museum .Med vakt og dugnad  på åpen Søndag . 

Dette er det Bjørn Davidsen og Terje Raknes som tar seg av. I år hadde vi fått inn 2 

snutebusser (BNRs R-1111 og Erik Jensen sin R-5755. Et meget populært innslag. 

Avdelingen arrangerte også en busstur for medlemmene, Bergen-Nordhordaland-Mo-

Eksingdalen-Evanger-Bergen.En flott tur med gode guider med lokalkunnskap. 

Begge disse aktivitetene vil vi forsøke å også gjøre i 2019.  

Vi har hatt litt problemer med medlemmenes epost adresser det vil derfor i år bli sendt ut 

Innkalling til årsmøte,sammen med denne årsmelding pr brevpost,til de av medlemmene vi 

ikke har bekreftet epost adresse på. Oppfordrer medlemmene til å oppgi epost adresse til  



bmagdavi@online.no slik at vi kan få et fullgodt medlemsregister med epost adresser. 

.  

Medlemstallet er rimeligt stabilt. Vi er ikke lengre den største avdelingen (Sogn og Fjordane 

har nå noen flere medlemmer) Så her har vi noe og strekke oss mot. Styret vil også i år 

(2019) 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 2018 og har god likviditet.. 

Videre oppfordres medlemmer til å bidra med stoff til Rutebil og komme med innspill til 

avdelingsstyret om aktiviteter og prosjekter i vårt lokalmiljø.  

 

Bergen 15/2-2019 

 

 


