Arsmelding for 2018

for
Rutebilhistoriskeforening avd. Sør Troms.
Året 2018 har vert et år med mye kiøring og inntekten på kjøringen
for dette
året er på kr 3.03200,-. Det er en betydelig økning fra året zo]iz.
Moms refusjon er på kr ZIAZZ,Grasrotandelen er på kr 92g6,Boksalget er på kr 4500,-

Finnmark Fylkeskommune fikk vi kr 50§0,_
Troms Fylkeskommune fikk vi kr 200&_
Regning som skulle vært fakturert på 2018 er på kr g700
for kjøring Bleik.
Lengst reise fikk vi kr 300O-

Kontingentrefusjon for 2019 er på kr 640O_

Utgifter på hege bussene er på kr g70SS,Forsikring X35. Kr 9469,Forsikring Volvo BLZ kr 64!1,_

§igmund Høybakk lånte foreningen kr 3000Qsom ble innfridd istutten av
desember i2018.
Gulbussen har det vært hovedsaken bremsene
som har vært reparert.
x 35 er det byfiet kardang fra den bussen som rnotoren
kom fra.
Det er vedtatt og overta bygg nr. 1 fra salangsverket
hvis prisen er
overkommelig' Det er en volvo B 57 med frontmotor
som er ferdig restaurert,
os er lakkert i Trorns lnntands årger.

fl{este av kjøringen hadde vi for Visitt Harshd, og
en del kjøring for lag og
foreninger og hotellene i byen.

Årets tur gikk til Ulsteinvik. Turen gikk til og fra Utsteinvik uten noen særlige
problemer for bussen.

.

I år går

turen til Hønefoss. Det er ikke sendt ut innbydelse til turen.

Takker Simonsens Transport for sponsing i år også dieselen på turen. Dette har
han giort i flere år.
Svein Og Per Ole var i Bjerkvik ijanuar på møte sammen med andre
veteranklubber. Det siste møte som ble awiklet ijanuar 2019 ble vi ikke

invitert.
X 35 står parkert hos Per Ole Rustad i Ervik

Gulbussen står på Seljestad, parkert på en sidevei unna trafikk som kan skade
den.
Pr i dag er vi 58 medlemmer

etter den siste oppdateringen.

Vi skalfortsatt ha samarbeid med Visitt Harstad fremover.
Det er også knyttet kontakt med North up som Gro Dagwold driver.

Bilder er sendt til henne for å lage reklame materiell.
Vi har hatt mØte med henne for noen dager siden. Spennende prosjekt.
Leder Sigmund HØybakk takker fior godt samarbeid i fem givende år. Ønsker
den nye leder lykke tilvidere.

Harstad LL.A2.2A19
Sigmund HØybakk
Leder

