Innkalling til årsmøte i
Rutebilhistorisk Forening
avdeling Telemark

Avd. Telemark

Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i
Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00.
Saksliste til innkalling:

Valg av møteleder og referent.
Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokoll.
Godkjenning av møteinnkalling/saksliste.
Presentasjon og godkjenning av årsberetning og regnskap med
revisjonsberetning.
5. Presentasjon og godkjenning av forslag til arbeidsplan/aktiviteter 2013.
6. Innkomne saker. Saker medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må
meldes inn skriftlig og være styret i hende innen ei uke før årsmøtedato.
7. Valg.
1.
2.
3.
4.

Kaffepause.
Etter årsmøtet fortsetter møtet som ordinært meldemsmøte.
Husk å ta med årsmøtepapirene!
Valg: Valgkomitens forslag deles ut på årsmøtet.

Vår trofaste sliter, H-7545 med fortid hos Skien Telemark Bilruter. Her avbildet på treffplassen på
Røros, med på veteranbusstreff for 10. gang. Det ble hedret med diplom for trofast innsats! I år skal
denne og andre busser til veteranbusstreffet i Lærdal.
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Styret

Styret i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark har i 2012 bestatt av følgende:
Martin Holm
Bjørn Bunkholt
Per Morten Norborg
Finn Arild Arntzen
Geir Grøtvik
Rolf Kleppe
Oddvar Moen

leder
nestleder
styremedlem/kasserer
styremedlem
styremedlem
1. varamann
2. varamann

Revisorer:
Morten Hella
Siv Dyrkolbotn

RHF Telemark
Telemark Museum

Valgkomite
Morten Hella
John Halvorsen
Kari Folkvord

leder
medlem
medlem

Møter

Det er avholdt fire styremøter, årsmøte og tre medlemsmøter.

Kjøring

Vi arrangerte medlemstur med STB-bussen til veteranbusstreffet og landsmøtet på
Røros, sommertur med deltakelse i Sjøormløpet med Lilløy-bussen og høsttur til Zmuseum i Treungen med STB-bussen. I tillegg deltok vi med buss på Hestekrefter og
Grenlandsrally. Vi kjørte 13 turer mot betaling i 2012 som ga kr 55.804,50 i inntekter
(før utgifter til diesel osv).

Medlemmer

Medlemstallet har i 2012 økt med ca 10 medlemmer, og vi teller nå ca 103
medlemmer. Vi opplever at det er vanskelig å aktivisere flere medlemmer i de daglige
oppgavene. Det er likevel gledelig at medlemstallet har økt med ca 20 nye
medlemmer de to siste årene etter å ha ligget stabilt i flere år.

Dugnadsarbeidet

Det har vært fast dugnad annen hver lørdag gjennom hele året. Likevel har det store
dugnadsarbeidet i 2012 dreid seg om oppussing av utleieleiligheten vi disponerer
inntektene fra på Jønnevald Rutebilanlegg. I perioden januar til juni ble det lagt ned
over 1.000 dugnadstimer under til dels tidspress. I tillegg til dugnadene annen hver
lørdag har det vært lagt ned mange dugnadstimer også på ordinære hverdager.
Anlegget har fått mange timer på utvendig skjøtsel og vedlikehold. Garasjehagen har
også fått mange timer skjøtsel gjennom vår, sommer og høst i form av gressklipp og
annet vedlikehold. I høst hogde vi ned noen dårlige trær, samt noen som var blitt for
store.
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Arbeidet på Merkebekk-bussen har stoppet opp fordi prosjektleder for oppussingen
av leiligheten brukte all tilgjengelig tid der, og senere på høsten brakk armen. Løitebussen ble ikke ferdig i 2012, men det er ikke stort som gjenstår før den er ute på
veien igjen. Det er startet et omfattende vedlikehold på bremsene til Lilløy-bussen, og
arbeidet ventes ferdig våren 2013. Snabbeprosjektet ligger fortsatt dødt, og det har
vært diskutert videre skjebne for bussen. Gledelig er det at vi har kommet i gang med
arbeidet på kranbilen, og har skaffet oss en god delebil som vil være til stor nytte
under videre restaurering.
Vi forsøker hele tiden å holde fokus på det som tas vare på. For at vi i det hele tatt
skal få plass på anlegget i fremtiden, er vi avhengig av å være kritiske til hva vi skal
ta vare på.

Salg av effekter

Vi har hatt begrenset salg av effekter i 2012. Salget av T-skjorter fra opplaget i 1997
er dårlig, og vi har fortsatt mer enn 100 T-skjorter igjen. Vi har heller ikke solgt
mange hefter om Lilløy- og Løite-bussen. På våre nettsider har vi i løpet av året
startet egen nettbutikk der vi kan selge nevnte artikler, i tillegg til andre ting i
fremtiden.

Økonomien

Vi hadde i 2011 brukbar økonomi, men i løpet av første halvår 2012 var pengene
brukt opp. Den store oppussingen av utleieleiligheten på Jønnevald Rutebilanlegg
tappet økonomien fullstendig, og vi har pådratt oss gjeld. Likevel må det nevnes at
det ikke var andre alternativer dersom vi fortsatt skulle få leid ut leiligheten, og
forsøke og få riktig markedsverdi. Vi har vært forsiktige med pengebruken sist halvår,
men det har forhåpentligvis ikke gått på bekostning av aktivitetsnivået.
Søknader om støtte har i 2012 gitt oss 13.000 kroner i kassen som er øremerket til
kranbilen.
På grunn av den store oppussingsjobben endte året med et underskudd på kr
238.759,-.

Arkivarbeidet

Stadig kommer medlemmer og andre med dokumenter, bilder og effekter til
foreningens samling. Vi har gjennom hele året jobbet med å få orden i samlingene.

Restaureringsobjekter

Foreningen har nå i alt 11 potensielle restaureringsobjekter lagret.

Museumsdrift på Jønnevald Rutebilanlegg

Enkeltpersoner har hatt omvisning på rutebilanlegget i 2012. Styret har som før vært
representert i møter med ledelsen på Telemark Musum mht samarbeide om å utvikle
et profesjonelt museumsopplegg.
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Medlemsmøter

Vi fortsetter godt innarbeidet tradisjon med medlemsmøter i mai, august og
desember. Årsmøtet 2013 blir i mars. Vi håper Telemark Museum kan låne oss
lokaler til medlemsmøtene. Augustmøtet legger vi tradisjonen tro til et av
garasjeløpene på Jønnevald Rutebilanlegg.

Medlemsturer

Vi stiller også i år med buss(er) til landsmøtet og veteranbusstreffet. I år går turen til
Lærdal relativt tidlig i mai. Vi ønsker også å få til en høsttur. Tur til Seljord og
deltakelse i Sjøormløpet kan bli en hyggelig tradisjon midt på sommeren, men det
krevs et tilfredsstillende oppmøte hvis vi skal forsvare kostnadene.

Byvandringskjøringene

Det er noen år siden vi har kjørt byvandringer. Skulle tidligere samarbeidspartnere
ønske å få til dette igjen, vil vi forsøke det – dersom vi klarer å stable nok mannskap
på beina til å gjennomføre praktisk.

Veldedighetsturer

Vi forsøker å stille opp dersom vi får henvendelser – og har mannskap.

Bussens dag i Brekkeparken

Det ble dessverre ikke noe av dette arrangementet i 2011 og 2012, men etter gode
erfaringer fra 2008, 2009 og 2010 er dette et arrangement vi absolutt ønsker å få til
igjen i år i samarbeid med Telemark Museum.

Markedsføring og kjøring av betalingsturer

Vi fortsetter forsiktig markedsføring av veteranbussturer med og uten guide i distriktet
i samarbeid med Telemark Museum og via egne internettsider.

Medlemsverving

Vi opprettholder fokus på medlemsverving også i 2013. De to siste årene har gitt god
tilvekst av medlemmer, noe vi ønsker skal fortsette i 2013 og årene fremover. Det er
viktig å holde fokus på medlemstallet, forhåpentligvis vil høyere medlemstall føre til
flere aktive medlemmer som ønsker og aktivt delta i arbeidet vi holder på med og
være med på møter og turer vi arrangerer.

Prosjekt bevaring Jønnevald Rutebilanlegg

Arbeidet med å bygge opp et godt gammelt rutebilanlegg på Jønnevald fortsetter.
Som tidligere år vil vi ta i mot grupper og enkeltpersoner til omvisning etter nærmere
avtale, og på sikt ønsker vi å gjøre museet enklere tilgjengelig for interesserte og
besøkende. Samarbeidet med Telemark Museum om å utvikle Jønnevald
Rutebilanlegg iht. prosjektmål/handlingsplan fortsetter. Vi er ikke i mål med utvendig
og innvendig opprustning av anlegget, så det vil fortsette i årene fremover.
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Dugnadsarbeidet

Lilløy-bussen har første prioritet, og arbeidet på bremsene til bussen blir fullført våren
2013. Det gjenstår heller ikke så mye arbeid på Løite-bussen, så den vil trolig være
operativ på vårparten 2013. Ellers fortsetter vi å jobbe på Merkebekk-bussen. Det vil
også gå med mange dugnadstimer til drift og vedlikehold av våre allerede restaurerte
og ferdige busser. Ellers vil prosessen med å komme i orden og få anlegget til å
fungere innvendig fortsette en stund fremover. Vi planlegger også noe vedlikehold av
anlegget utendørs i 2013.

Arkivarbeidet

Arkivarbeidet fortsettes med av bl.a fotokomiten. Ellers vil alt som medlemmer har
kommet med gjennom årene forsøkes å settes i system slik at det presenteres ryddig
i hyller som på et bibliotek. Det har etter hvert blitt mange hyllemeter med litteratur av
ymse slag.

Økonomien

Etter en del store og tunge utgifter vil vi igjen forsøke å styrke økonomien. Vi søker
videre om støtte fra det offentlige og næringslivet. Summen av støtte, leieinntekter og
kjøreinntekter vil være bestemmende for driftsaktivitetene våre. Forhåpentligvis skal
vi klare å rette den dårlige økonomien til noe bedre i 2013 slik at vi kan jobbe videre
med å nå målene vi har satt.

Internettsidene

Internettsidene våre er bra, og mange henvendelser kommer nettopp fra besøkende
som har funnet oss på internett. Vi fortsetter med å legge ut bilder og tekst, og å
foreta øvrig vedlikehold av sidene.

RHF Telemarks medlemmer duger til litt av hvert, her er Kåre Gjelstad og Geir Grøtvik avbildet på
garasjetaket for å ta i mot byggematerialer i forbindelse med den formidable oppussingen. Fin innsats!

