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Avd. Telemark

Referat fra årsmøte tirsdag 11.03.2014
hos Telemark Bilruter i Skien kl. 19:00
Tilstede: 18 medlemmer.
Saksliste:
1. Valg av møteleder og referent.
Vedtak: Martin Holm ble valgt til møteleder og Per Morten Norborg ble valgt til referent.
2. Valg av medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
Vedtak: Finn Arild Arntzen og Geir Grøtvik ble valgt til å undertegne protokollen fra
årsmøte.
3. Godkjenning av møteinnkalling/saksliste.
Vedtak: Møteinnkallingen ble godkjent uten merknader.
4. Presentasjon og godkjenning av årsberetning og regnskap med revisorberetning.
Regnskapet viser et overskudd for 2013 med kr. 68.395,-. Vi har gjeld til Telemark
museum på kr. 40.000,-. Vi er avhengig av fortsatt overskudd i 2014 for å nedbetale
gjeld. Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Vedtak: Årsberetning, regnskap og revisorberetning ble godkjent uten merknader.
5. Presentasjon og godkjenning av forslag til arbeidsplan/aktiviteter 2014.
Vedtak: Fremlagt presentasjon til arbeidsplan ble godkjent.
6. Innkomne saker.
Styret har fremmet forslag til nye vedtekter for årsmøte i dag. Alle paragrafer i nye
vedtekter ble gjennomgått i møte.
Vedtak: Nye vedtekter ble godkjent, og legges ved årsmøtereferatet.
7. Valg.
Følgende personer fikk tillitsverv i foreningen i 2014.
Styrets leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Martin Holm
Bjørn Bunkholt
Per Morten Norborg
Finn Arild Arntzen
Geir Grøtvik
Rolf Kleppe
Oddvar Moen

Ikke på valg - 1 år
Gjenvalg 2 - år
Gjenvalg 2 - år
Gjenvalg 2 - år
Ikke på valg - 1 år
Gjenvalg 2 - år
Ikke på valg - 1 år

Revisor:

Morten Hella
Siv Dyrkolbotn

1 år
1 år

Valgkomite 2015 Kari Folkvord, leder
Jostein Larsen
Oddvar Sandbukten
Møte hevet kl. 20:40.

Vedtekter for Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark
Vedtatt på stiftelsesmøte 4. mars 1991. Senere endret 6. mars 1996 og 11. mars 2014.

§ 1 Navn
Foreningens navn er Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark, forkortet RHF Telemark, og
er en lokalavdeling av Rutebilhistorisk Forening (RHF). Foreningen ble stiftet 4. mars 1991.

§ 2 Formål
Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for rutebilen som teknisk
kulturminne og rutebildriftens samfunnsmessige betydning i Telemark, og i Norge.
Foreningen skal samle dokumenter o.a. av rutebilhistorisk verdi, samt stimulere
rutebilselskaper og andre til å ta vare på gammelt rutebilmateriell. Gjennom medlemsblad
og småskrifter vil foreningens medlemmer søke å bringe sin kunnskap til andre. Foreningen
skal dessuten holde kontakt med lignende organisasjoner og andre lokalavdelinger.

§ 3 Medlemskap
§ 3 a)
Medlemskap i RHF Telemark tegnes gjennom medlemskap i RHF, og kan tegnes av alle
personer, samt av organisasjoner og sammenslutninger med forbehold om hovedstyrets
godkjennelse. Det kan tegnes juniormedlemskap fram t.o.m. året en fyller 18 år, der
kontingent fastsettes til 50 % av ordinær kontingent. Medlemmer som ønsker medlemskap i
RHF Telemark hører til i Telemark fylke og nærmeste omegn, men andre kan også tilslutte
seg foreningen, uavhengig av geografiske grenser dersom medlemmet har særlig interesse
for rutebilhistorien i Telemark.
§ 3 b)
Godkjent medlemskap er gyldig fra den dag første medlemskontingent er registrert som
innbetalt.
§ 3 c)
Medlemskap i RHF Telemark gir adgang til årsmøter, medlemsmøter, medlemsturer,
dugnader, sosiale hyggekvelder og andre arrangementer i foreningens regi.
§ 3 d)
Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår. Kontingentens størrelse fastsettes av
landsmøtet på forhånd for ett år om gangen. Ny årskontingent skal betales innen 1. mars i
det året den gjelder for.
§ 3 e)
Ved utmelding kan ikke innbetalt kontingent eller gaver som er gitt foreningen kreves
tilbake.

§ 4 Årsmøtet
§ 4 a)
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 1. april. Innkalling skal skje med minst 3 ukers
skriftlig varsel, vedlagt styrets årsberetning og årsregnskap, arbeidsplan for inneværende år
og forslag til endringer av vedtektene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være
styret i hende innen 15. januar.
§ 4 b)
Årsmøtet utnevner møteleder og referent. Videre utpeker årsmøtet to medlemmer utenfor
styret til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
§ 4 c)
Årsmøtet behandler:
– Styrets årsberetning
– Revidert årsregnskap
– Vedtektsendringer
– Innkomne forslag
– Valg
§ 4 d)
Årsmøtet velger styrets leder og seks styremedlemmer. Alle som velges til styreverv, velges
for to år om gangen. For å oppnå tilfredsstillende kontinuitet i styrets sammensetning, skal
minst tre styremedlemmer ha deltatt i det avgående styret. Hvis det ikke er mulig å etterleve
regelen om kontinuitet, kan loddtrekning brukes til å avgjøre hvem som velges for et eller to
år dersom behovet oppstår. Årsmøtet velger hvert år to revisorer.
§ 4 e)
Årsmøtet velger også en valgkomite bestående av tre medlemmer som overfor neste
ordinære årsmøte skal foreslå kandidater til de styreverv som er nevnt i § 4 d. Normalt står
medlemmer i valgkomiteen i tre år, det siste året som leder av valgkomiteen.
§ 4 f)
Dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det, skal det innkalles til
ekstraordinært årsmøte. Innkalling og sakliste skal sendes ut med minst tre ukers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare ta stilling til de saker som er forlangt behandlet.
§ 4 g)
Innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte sendes i posten til medlemmer som ikke
har epost, og pr. epost til medlemmer som har epost.

§ 5 Styret
§ 5 a)
Styret leder foreningens virksomhet og treffer alle slutninger som ikke er lagt til årsmøtet.
Den daglige ledelsen utøves av styrets leder eller hans stedfortreder.
§5b)
Styret møtes ved behov, og er beslutningsdyktig når minst fire stemmeberettigede er til
stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbelt stemme.

§5c)
Styret har ved behov anledning til å nedsette særkomiteer eller utpeke medlemmer til
spesialoppdrag. De aktuelle komiteene bør gi skriftlig rapport til styret, slik at disse kan
vedlegges årsberetningen.
§5d)
Styret skal utarbeide årsberetning, årsregnskap, budsjett og arbeidsplan.

§ 6 Prosedyre og avstemming
§ 6 a)
Saker som ønskes tatt opp til behandling på årets ordinære årsmøte, må være styret i hende
innen 15. januar. Innkomne forslag fremmes sammen med styrets innstilling til forslagene.
§ 6 b)
Årsmøtet anses beslutningsdyktig når den har godkjent innkallingen. Stemmerett i
forsamlingen har alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. For
stemmerett i ekstraordinært årsmøte kreves i tillegg gyldig medlemskap i de siste tre
måneder for møtet. Kollektive medlemmer kan møte med en legitimert representant.
Adgang for øvrige bestemmes av årsmøtet. Enhver stemme må avgis ved personlig
frammøte. Hver representant kan avgi en stemme.
§ 6 c)
Forslag om endring av vedtektene må sendes medlemmene sammen med innkalling til
årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. For endring av vedtektene kreves tilslutning fra 2/3 av
de tilstedeværende. Alle andre avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall.
§ 6 d)
Ved valg skal det stemmes skriftlig dersom det foreligger alternative forslag, eller når minst
to medlemmer krever det.

§ 7 Oppløsning
Oppløsning av foreningen må for å være gyldig vedtas med 3/4 flertall på to påfølgende
ordinære årsmøter. Foreningens midler tilfaller Rutebilhistorisk Forening, eller Telemark
museum, dersom Rutebilhistorisk Forening aksepterer at foreningens midler tilfaller
Telemark museum. Eventuell gjeld må først dekkes.

