
 
 
 
 

Årsmøte RHF-Telemark  2009 - innkalling 
På Fylkeshuset, Lagmannshøgda i Skien, møterom ”Store Breivann”,   

tirsdag  3. mars kl 19.00. 
 
Saksliste til innkalling: 

1. Valg av møteleder og referent. 
2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne årsmøteprotokoll. 
3. Godkjenning av møteinnkalling/saksliste 
4. Presentasjon og godkjenning av årsberetning og regnskap med 

revisjonsberetning. 
5. Presentasjon og godkjenning av forslag til arbeidsplan/aktiviteter 2008. 
6. Innkomne saker. *) 
7. Valg. 

*) Innkomne saker: 
Saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må meldes inn skriftlig og være styret i 
hende innen ei uke før årsmøtedato. 
 
Kaffepause. 
 

Etter årsmøtet fortsetter møtet som et vanlig medlemsmøte. Dersom tida 
tillater, blir det visning av en video. 

 
Ta med årsmøtepapirene ! ( Og du har vel betalt kontingenten? ☺☺☺☺ ) 

 
Årsberetning 2008 

1. Styret har i 2008 bestått av følgende: 
 
 Agnar Lohne Waldemarsen   leder   På valg 
 Kari Folkvord    nestleder  På valg 

Per Morten Norborg   sekr./ kasserer  Ikke på valg 
Kåre Gjelstad    styremedl.  Ikke på valg 
John Halvorsen   styremedl  Ikke på valg 
Magne Strand    1. varamann  Ikke på valg 
Vidar Ottersen   2. varamann  På valg 

Revisorer: Bjørn Bunkholt, Bjørn Lilløy   Velges hvert år av årsmøtet 
Valgkomite: 
 Oddvar Moen       Går ut 
 Rolf Kleppe       Rykker opp,  
 Geir Grøtvik       Rykker opp, ny v. av årsm. 
 
2. Møter/ kjøring: Det er avholdt 6 styremøter,  årsmøte og   3  medlemsmøter. Vi arrangerte 
medlemstur med STB-bussen til landsmøtet i Molde, og vi arrangerte høsttur med samme 
buss til Vrådal og Drangedal på kulturminnedagen. I alt er kjørt 18 turer,  herav to 
medlemsturer, fire byvandrings lørdager ( en lørdag regnes som en tur ), en pendelbuss-
søndag mellom Ulefoss sentrum og Ulefoss Hovedgård, og pendelbuss-lørdag med 
”Sjørøvere” i Porsgrunn mellom Rådhuset og Sjøfartsmuseet.  

Avd. Telemark 



3. Medlemmer: Medlemstallet ligger på ca 80. Arbeidet med medlemsverving er heller ikke i 
år blitt prioritert opp i forhold til vedlikeholds-, drifts- og restaureringsoppgaver. 
4. Dugnadsarbeidet: Det har vært dugnad regelmessig 2. hver lørdag gjennom hele året. I 
tillegg har det vært mange dugnadstimer mellom disse av en / flere medlemmer. Anlegget har 
fått mange timer på utvendig skjøtsel og vedlikehold, bla i forbindelse med legging av ny 
takpapp på boligdelen. Innvendig har tekniske oppgraderinger tatt en del timer. 
Ødegaardenbussen har vært hovedprosjekt, og bla har den fått omlakkert toppen til riktig 
grønnfarge på Bjørge karosseri. STB-bussen fikk mange timer i forbindelse med overhaling 
av fronten og legging av nytt golv i lasterommet. Kranbilen fra Ødegaardens Bilruter er 
påbegynt mht nedmontering. Snabben har fått overhalt kløtsjen og oljelekkasje fra veivaksling 
er utbedra. Understellet er steama ned og klargjort for sandblåsing. BO-buss 64 har også blitt 
steama under i tillegg til mindre tekniske oppgraderinger. Snutebussene har fått teknisk 
vedlikehold i forkant av, og underveis i kjøresesongen.  
Også i 2008 mottok vi en god del utstyr og materiell fra veksteder, medlemmer og andre. 
Mange timer er gjennom året benyttet til å bygge opp et noenlunde oversiktlig delelager. 
Husbiblioteket har fått flere nye titler, og bildearkivet mange nye bilder.   
5. Salg av effekter: Vi har solgt noen hefter om h. h. v Løitebussen og Lilløybussen. Salget 
av T-skjorter fra RHF-Telemark er labert, og fortsatt har vi et bra antall av opplaget fra 1997.   
6. Økonomien: Økonomien har bedra seg betraktelig pga leieinntektene fra anlegget. Men 
resultatet skyldes ikke minst at vi har gjort svært mye på dugnad og slik greidd å holde 
oppgraderingsutgiftene til rutebilanlegget nede.    
7. Arkivarbeidet. Arkivene våre er i hovedsak flytta fra museet til kjelleren på Jønnevald. 
Stadig kommer medlemmer og andre inn med dokumenter, bilder og effekter til foreningen. 
Inge Furubotn, Bjørn Bunkholt, Magne Enger og John Halvorsen har vært hovedansvarlige 
for bildearkivet.  
8. Restaureringsobjekter Foreningen har nå i alt 10 potensielle restaureringsobjekter lagret.  
9. Museumsdrift på Jønnevald: Både enkeltpersoner og grupper har hatt omvisning på 
anlegget i 2008. Styret har vært representert i møter med ledelsen på Telemark Musum mht 
samarbeid om å utvikle et profesjonelt museumsopplegg for å ivareta handlingsbåren 
kompetanse, utstyr, materiell, selve anlegget, og framtidig presentasjon av dette mot 
publikum.  Direktør Lene Walle og leder Agnar Waldemarsen har vært i Oslo og besøkt 
Riksantikvaren for å markedsføre bevaringsopplegg ”Jønnevall Rutebilanlegg”, og få innspill 
til framtidig strategi for utvikling av anlegg og drift i tråd med sentrale styringssignaler. 
 

 
 

Oddvar Moen og Terje Edvardsen klargjør Ødegaardenbussen for omlakkering på Bjørge. 
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Forslag til arbeidsplan for 2009 
 
1. Medlemsmøter: Vi fortsetter tradisjonen med kvartalsvise medlemsmøter. Vi håper å få 
benytte museets foredragssal videre. 
2. Medlemsturer:  Vi fortsetter med landsmøtetur, i år til Bergen 21. – 24. mai, og med 
høsttur. Vi kunne også tenke oss å forsøke å kombinere en medlemstur i kombinasjon med 
deltakelse i Grenlandsrallyet eller Sjøormløpet.   
3. Byvandringskjøringene fortsettes. I samarbeide med Servicebyen Skien, Visit Grenland, 
Skien kommune og Telemark Museum fortsetter vi med 4 lørdager som i 2008, og med 
samme kjøre- og markedsføringsopplegg. På enkelte av disse lørdagene planlegger vi å 
fortsette opplegget med stand på holdeplassen for å markedsføre ekstra både tilbudet og 
foreningens virke.  
4. Veldedighetsturer. I etterkant av en eller to av byvandringskjøringene vil vi foreslå for 
Telemark Museum å kjøre en tilleggstur med pensjonærer fra aldersheimer i byen (gratis).  
5. Bussens dag i Brekkeparken. Lørdag 22. august arrangerer Telemark Museum/RHF-
Telemark ”Bussens Dag” i Brekkeparken med aktiviteter og utstillinger retta mot både barn 
og voksne. Løitebussen settes opp i pendelkjøring mellom Jønnevald Rutebilanlegg der det 
blir omvisning, kaffe/brus og vafler. 
6. Sjørøverlørdag i Porsgrunn. Vi satser på at vår deltakelse her blir en årlig tradisjon til 
glede for både Sjøfartsmuseet/Porsgrunn Historielag og vår forening.  
7. Markedsføring sammen med Telemark Museum. Fortsette felles markedsføring av 
veteranbussturer med og uten guide i distriktet. 
8. Prosjekt bevaring rutebilanlegg: Arbeidet med å bygge opp et godt gammelt 
rutebilanlegg på Jønnevald vil fortsette å ha førsteprioritet. Som i fjor vil vi ta mot grupper og 
enkeltpersoner til omvisning.  
Samarbeidet m museet om å utvikle stedet ihh til prosjektmål fortsetter. 
Utvendig og innvendig opprustning av anlegget vil fortsette for fullt under ledelse av 
huskomiteen som styret nedsatte i januar i år. 
9. Dugnadsarbeidet Ferdigstillelse av ØBR-bussen til landsmøtet i mai. Det vil gå med 
mange dugnadstimer til drift og vedlikehold av våre fire registrerte busser. Se ellers 
arbeidsplan, deles ut på årsmøtet, for planlagte dugnadsaktiviteter inne og ute på Jønnevald.  
10. Arkivarbeidet fortsettes med Inge Furubotn som fotoscanner/digital fotoarkivar. Alt 
arkivmateriale flyttes til Jønnevald og organiseres der. 
11. Økonomien Vi søker videre om støtte, se egen oversikt som deles ut på møtet. Heftene 
gir oss et lite bidrag til å økonomien. Arbeidene med å skrive hefte om ØBR-bussen og STB-
bussen fortsettes. Inntekter fra kjøringene håper vi blir omtrent som i 2008. Salget av T-
skjorter fortsetter så lenge lageret rekker. 
12. Internettsider: RHF har bygget om internettsidene sine sentralt og gjort det mulig for 
lokalavdelingene å også benytte disse. I Telemark ønsker vi i 2009 å benytte dette tilbudet til 
å gi enda bedre informasjon ut om lokale aktiviteter – til glede først og fremst for egne 
medlemmer, men også andre. Vi regner også med å komme inn på Telemark Museums 
nettsider i løpet av året. 
 
 
 

Valg 
 

Valgforslag deles ut på årsmøtet. 

 
 
 



Regnskap 2008 

 
 
 
 
 


