
REFERAT FRA ÅRSMØTE 
RHF- HORDALAND 2010 
 
 
 
Årsmøte i RHF- Hordaland ble avholdt den 16. mars 2010 i møtelokalet til Bergen 
Tekniske Museum i Bergen- Møtet startet kl. 1900. 
13 medlemmer møtte fram. 
 

 
Saksliste 
 

1. Konstituering 
2. Årsmelding og regnskap 
3. Valg av styreformann 
4. Valg av styre 
5. Valg av revisor 
6. Valg av valgkomite 

 
 
Møteinkallelse og saksliste enstemmig godtatt. 
 
 
Sak 1: Konstituering 
 
Valg av ordstyrer;    Steinar Natås, enstemmig 
Valg av referent;    Sigmund Stigen, enstemmig 
Valg av protokollunderskrivere; Geirmund Revheim og Johannes Tveiterås, enstemmig 
 
 
 
Sak 2: Årsmelding og regnskap 
 
 
Årsmelding gjennomgått av Formann. 
Det kom merknad om at avholdt billedkveld i januar 2009 ikke var tatt med i årsmeldingen. 
Med dette tillegg ble årsmeldingen enstemmig godkjent. 
RHF- Avd. Hordaland fikk forøvrig rosende omtale for avviklingen av utstilling og landsmøte 
21. til 24. mai 2009. 
Hordaland er nå den største lokalavdelingen i RHF med 178 medlemmer 
 
Kasserer gikk gjemmom regnskapet og la fram revisors rapport uten merknader. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 



Sak 3: Valg av styreformann 
 
 
Formann; Steinar Natås, enstemmig gjenvalgt 
Nestformann; Per Fiksdal, ikke på valg 
 
 
 
Sak 4: Valg av styre 
 
Knut Bruvik;   ikke på valg 
Bjørn Davidsen:  gjenvalgt 2 år 
Arne Johannes Mo;  gjenvalgt 2 år 
Willy Vedå ( varamann ) gjenvalgt 1 år 
 
Valgene ble enstemmig vedtatt og er i samsvar med valgkomiteens innstilling. 
 
 
Sak 5: Valg av revisor 
 
Erik Bauge har sagt seg villig til å fortsette som revisor. Enstemmig gjenvalgt av årsmøtet. 
 
 
Sak 6: Valg av valgkomite 
 
Johannes Tveiterås; enstemmig gjenvalgt 
Terje Raknes;  enstemmig gjenvalgt 
 
Etter en enkel bevertning, ble årsmøtet avsluttet kl.19:50 
 
 
Etter møtet ble det tid til sosialt samvær hvor formannen orienterte om aktiviteter som er planlagt 
i 2010. Det ble også fremmet forslag om å nedsette et utvalg som skal arbeide med å få bevart ett 
av garasjeanleggene i Bergen eller omegn, slik at våre veteranbusser kan bli bevart på en trygg 
måte. 
Hovedstyrets representant på møtet ga også en interessant oppdatering i planleggingen av årets 
utstilling på Fagernes. 
 
 
 
Bergen 16.mars 2010 
 
Sigmund Stigen 
 


