Rutebilhistorisk Forening

Referat fra landsmøte 2009, Grand Hotel Terminus, Bergen, lørdag
23.5.09 (møtestart utsatt fra kl 1700 til 1715 pga. ”tidsklemme”)
Sak 1. Leder Bjørn Andersen ønsket velkommen til de 37 frammøtte
stemmeberettigede. Et noe beskjedent antall frammøtte kan skyldes at det i år ble
noe knapp tid mellom avslutning kortesje og oppstart landsmøtet, til å komme seg fra
innkomst/Arenum og landsmøtet i Terminushallen.
Sak 2. Nestleder foreslo følgende funksjonærkorps under landsmøtet:
- Ordstyrer Svein Stueland
- Referent Ola A. Rangsæter
- Protokoll/underskrift Jan Hofland og Tor Sindre Grønningsæter
Ingen andre forslag, og samtlige personer enstemmig valgt.
Sak 3. Innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.
Sak 4. Årsmelding 2008 ble enstemmig godkjent.
Sak 5. Revidert regnskap for 2008 ble lagt fram av kasserer, som også svarte på
noen spørsmål fra salen. Guy Dahl la på vegner av revisorene fram anbefaling av
regnskapet for 2008. Enstemmig godkjent.
Sak 6. Vedtektsendringer: Hovedstyret foreslo tillegg i §2a; innføring av
juniormedlemskap. Enstemmig godkjent.
(Familiemedl.skap, som tidl. har vært gjort forslag om, ønsket ikke hovedstyret å
fremme forslag om nå. En vil først vinne erfaringer med juniormedlemskap før en
vurderer evnt. andre varianter.)
Videre foreslo hovedstyret endring i §6c; ang. krav om dokumentasjon fra lokalavd.
Enstemmig godkjent. Til sist forslo hovedstyret endring og korrigering i §6e; ang.
årsmøter. Enstemmig godkjent.
Sak 7. Kontingent for 2010 ble foreslått endret kr. 380,-. Enstemmig.
Sak 8. Ingen innkomne forslag/saker til landsmøtet.

Sak 9. Valg. Jonfinn Alme la på vegner av valgkomiteen fram innstilling til styre.
Styret - enstemmig valgt - ser slik ut:
* Leder
* Nestleder
* Sekretær
* Kasserer
* Styremedlem
* Redaktør
* Varamedlem
* Varamedlem
* Revisorer

Bjørn Andersen
valgt for 2 år fra 2009
Svein Stueland
1 år (ikke på valg)
Ola A. Rangsæter
valgt for 2 år fra 2009
Liv Mari Kjerstad
1 år (i.p.v.)
Kåre Karlsen
valgt for 2 år fra 2009
Bjørn Falck Russenes
1 år (i.p.v.)
Geirmund Revheim
valgt for 1 år
Sveinung Berild
valgt for 1 år
Guy Dahl og
Per Morten Nordberg
valgt for 1 år

Alle valgene ble gjort ved akklamasjon.
Bjørn Andersen la også dette året fram forslag på gjenvalg av hele valgkomiteen,
som ble enstemmig bifalt:
Jonfinn Alme, Tor Sindre Grønningsæter og Agnar L. Waldemarsen valgt for 1 år.

Bergen, 23.5.09

Ola A. Rangsæter
referent

Jan Hofland
for landsmøtet

Tor Sindre Grønningsæter
for landsmøtet

