
 

 

 

 

 

 

 
Årsmelding 2009 - Rutebilhistorisk forening avd. Hordaland 
 
Aktiviteten i lokalforeningen har i 2009 vært meget høy.  Sesongen startet med medlemsmøte 
på Teknisk museum, der Ole Jostein Brække holdt foredrag og viste lysbilder av busser i 
Hordaland. Greit arrangement på vinterstid.  
 
 På vårparten ble det avholdt årsmøte med en kombinert medlemstur  til Husnes.  
Avdelingen har lenge hatt tradisjon for å legge årsmøtet til ulike plasser rundt om i 
Hordaland, slik at flere blir innviet i arbeidet og at medlemmene over tid for beskjed det ulike 
geografiske området, der vi har aktivitet.   Fra 2010 av er dette blitt vanskeliggjort ved at 
årsmøtet er krevd avhold før 1 april. Dette medfører vansker til å benyttet veteranbusser til 
slike turer.  
 
Avdelingen arrangerte som kjent utstilling og landsmøte i perioden 21 til 24 mai 2010. Dette 
ble avholdt i Arenum i Solheimsviken og Hotell Terminus var åsted for landsmøte og 
middag.  Arrangementet gikk meget bra,  vel 70 busser var påmeldt og de fleste dukket også 
opp. Kortesjen ble et meget bra høydepunkt for alle som var med. 
 
Økonomiske gikk arrangementet med er mindre underskudd, men fortsatt selges effekter 
som DVD, kataloger og krus, så en gjør regning med at det til slutt ender i null 
resultatsmessig. 
 
Det er naturlig ønskelig at et slik stort arrangement skal gi overskudd, men til det er de faste 
inntektene for lave og de påkrevde kostnaden for høye, og man er heilt avhendig av 
sponsorer og annet salg for å få slike ting til å gå rundt. 2009 var på vår parten prege av 
finanskrise, så av den grunn tok det litt tid før man fikk på plass nok sponsorer og 
annonsører til å betale det som var ønskelig, men det løsnet etter hvert som stevnet nærmet 
seg. 
 
Gledelig var det også at avdelingens busser fikk både heder og ære under arrangementet. 
Takk til alle medlemmer, venner og annonsører som bidrog til arrangementet gikk så bra 
som det gjorde.  
 
Høsten 2009 ble det tid for oppsummering og ny planlegging. Vi fikk satt RHF-h på kartet i 
2009 og vil i 2010 ha flere medlemsturer og møter.  
 
Aktiviteten rundt om i lokallaga er som vanlig stor. Flere busser er under rehabilitering og de 
som er klare for det er i trafikk om sommeren.  
 
I det hele tatt oppebærer de lokale klubbene en stor, variert og representativ vognpark som 
de har all grunn til å være stolte av. 
 
Medlemstallet var ved utgangen av året en liten økning i forhold til året før.   
 
Styret har i perioden bestått av Steinar Natås (formann), Per Fiksdal (nestformann), Bjørn 
Davidsen (kasserer), Arne Mo (sekretær), Knut T Bruvik (styremedlem) og Willy Vedå 
(varamann). Valgkomiteen har bestått av Johannes Tveiterås og Terje Raknes.   
 
Revisor har vært Erik Bauge. 
 
Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden. 
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