Rutebilhistorisk Forening
Avd. Rogaland

ÅRSMELDING 2007
STYRET OG ANDRE TILLITSVERV
LEDER:
Svein Emil Stueland
På valg
SEKRETÆR:
Einar Tollefsen
På valg
KASSERER:
Liv Mari Kjerstad
Valgt for 2 år
STYREMEDL.:
Sigve Lewang
Ikke på valg
STYREMEDL.:
Tor Inge Kydland
Ikke på valg
VARAMEDL.:
Paul Vermedal
Valgt for 2 år
REVISOR:
Egil Ødegård
Valgt for 1 år
VALGKOMITÈ: Olav Svandal
Ikke på valg
Trygve Haga
På valg
Hans Leite
På valg

MEDLEMMER
Antall medlemmer i lokalavdelingen vår var pr. 31.12.07 på 167 medlemmer.
I løpet av året har to av våre styremedlemmer Sigwe Levang og Tor Inge Kydland dessverre
gått bort.
MØTER OG AKTIVITETER
Det har i løpet av 2007 vært avholdt Årsmøte, 1 Ekstraordinært Årsmøte og 3 styremøter.
Årsmøtet ble avholdt den 24. Mars på Flotmyr Rutebilstasjon, Haugesund.
Ekstraordnært Årsmøte ble avholdt 2. Oktober på M/S Sandnes i Stavanger. Ekstraordinært
Årsmøte ble avholdt p.g.a. at lokalavdelingen måtte velge ny kasserer og det ble lagt fram
forslag på Magnus Norland og han ble enstemmig valgt.
Landsmøtet
Landsmøtet 2007 var dette året lagt til Evje den 25. – 27. mai. Nedstrandsruta L-9500 var
påmeldt til utstillingen. Odd Terje, Liv Mari, Øyvind og Olav var med på landsmøtet.
Det var mange av våre medlemmer som hadde funnet veien til Evje for å se på utstillingen, vi
talte ca 15 stk. veldig hyggelig at så mange tok turen.
Aktivitet på nordsiden av fjorden
Lokalavdelingen var i sommer/høst engasjert av Sveio Kommune v/ kulturetaten for å
transportere passasjerer for Kystkultursogelaget i Sveio.
Vi møtte opp med 5 busser i Sveio sentrum, men det viste seg at det ikke var behov for så
mange. Dette førte til at Jan Østerhus med en restaurert Østerhus Buss og 21 til Haga reiste
hjem igjen. De tre bussene som bidrog med kjøring var Dodgen L-9162, Nedstrandsruta
L-9500 og innleide O-1874 fra BHV.
Vårt oppdrag var å transportere passasjerer og publikum fra Sveio sentrum og til området
Mølstrevåg / Ryvarden. Det ble også foretatt en del småkjøring for Kystkultursogelaget.

Også i år var vi representert på Slusedagen i Skjoldastraumen vi kjørte skyttelbuss mellom
parkering og stevneplass. Det ble også gjennomført 4 guidede turer med Dodgen, disse turene
gikk til Yrke, og ble veldig godt mottatt. Planer for neste år var vist allerede lagt med tanke på
å bruke Dodgen i et slikt oppdrag.
Karmsund Folkemuseum avd. Dokken leide også bussene til oppdrag som sightseeing og til
transport av publikum.
Julemøte
Det ble invitert til Julemøte den 13. desember i Somagarasjen. Det møtte opp ca. 10-12
medlemmer, disse fikk servert risgrøt, spekemat m/ tilbehør og gløgg. Det ble vist en gammel
film fra byggeperioden på SOT. Trygve Haga hadde også tatt med seg filmen om
Hagabussene , det var tydelig at begge filmene falt i smak, likeså maten. Det gjorde nesten
ingenting at det var litt kaldt, vi koste oss allikevel.
Hobby og Modellmesse
3. - 4. november deltok lokalforeningen med stand på Hobby- og Modellmessen i Vollhallen.
Avdelingen ble presentert med bl.a. billedmontasjer, salg av blader og kataloger m.m. og
lykkehjul.
Leiavtalen – Soma
Det ble den 4. juni tatt kontakt med Forsvarsbygg og det ble meddelt pr. telefon at leieavtalen
vår var utløpt og at vi var oppsagt, dette kunne ikke lederen vår finne seg i så han tok kontakt
med ordføreren i Sola og med fylkeskommunen. Dette resulterte i at vi har fått en ny avtale på
1 år. Så vi får se om vi må ut på ny jakt etter lokaler å være i.
Restaureringsarbeidet
Restaureringsarbeidet har gått fremover på Høle & Forsand bussen. Vi har så vidt begynt på å
sandblåse den under slik at vi kan se om det er mye som må gjøres med rammen, før den er
klar til å ta fatt på veien til Molde. Arbeidet på Chevroleten har av naturlige grunner stoppet
litt opp. Vi må ha tak noen som kan hjelpe oss med å sveise sammen skøytene, på taket og
sidene.Vi har konservert skjermene til Chevroleten, slik at de ikke skal ruste for oss.
Landsmøtet i Molde den 9. – 12. mai 2008
Leder tok kontakt med Nor Cargo om kostnad på transport av 4 veteranbusser tur/retur Molde.
Sandnes kommune ble forespurt om å sponse frakt av ”Gamla” (Hagabussen) og White Super
Power bussen til Ernst Arve og Karl Ingve. Haugesund kommune ble forespurt om å sponse
frakt av Dodge Kew (Hgsd. Turistbiler). ALT BLE AVSLÅTT.
ØKONOMI
Økonomien vår er ikke så aller verst. Vi har i år ikke vært så aktive med å sette opp nye tavler
til rutetabellene og det viser igjen på kontoen vår. Vi har riktignok fått betalt for at vi har
hengt opp en del rutetabeller for Nettbuss og Veolia.
Ellers går vi nesten i null når det gjelder leia på Soma, vi har en del busser og en båt som
betaler for seg.
Arrangementet for Kystkultursogelaget på Sveio var også en av tingene som vi fikk betalt for.
Denne gangen gjennom Sveio Kommune v/ kulturetaten.

