
 

Styremøteprotokoll – Geocaching Haugalandet 
 
Møtedato : torsdag 22. mai 2014 
Møtested : N59° 26.611 E5° 16.958 
Referent : thomfre 
 

Tilstede : thomfre, Nuffemus, lynxalynx, BEKA21 
 
 

Behandling av dagsorden 

SM 2014-05-01: Helgeevent Løkjels 

Oppmøte og felles avgang på parkering kl. 12. Alle tar med det de skal ha av 
mat osv selv. Alle må ha med komplett sengesett til en enkeltseng, eller 
lakenpose. Det kan være lurt å ha niste og godt med drikke på turen opp. 

Det er kun drikkevann fra nærmeste vann tilgjengelig. 

Vi må klare oss med den gamle hytta, da det er fullt på den nye. Alle må gjøre 
opp selv for sin overnatting og det de bruker av proviant, før hytta forlates. 
Husk medlemsnummer for de som er medlem! 

SM 2014-05-02: Turplanleggeren 

Vi flytter cachetur.no til en ny og raskere server, hos ProISP.  
Det medfører en kostnad på ca. 1700,- til 2200,- 

Når alt er oppe og kjører vil vi gå ut til andre lokale foreninger og spørre om de 
vil være med som sponsorer/bidragsytere. Vi setter et minimumsbeløp på kr 
200,-. Da får de logo, navn og klikkbar link på sponsorsiden. 

Geocaching Haugalandet har ikke som mål å gå med overskudd på dette, så 
hvis vi får inn mye støtte, vil det gå ut igjen til å gjøre turplanleggeren enda 
bedre.  

SM 2014-05-03: «Æresmedlemmer» 

Team 42 trosser både vær og vind, og møter stort sett opp på alle våre eventer 
og aktiviteter. Det vil vi gi de litt oppmerksomhet for. 



 

Styremøteprotokoll – Geocaching Haugalandet 
 
SM 2014-05-04: Eventer resten av året 

Vi satser på GCH-event i midten av september og slutten av november. Vi 
kommer tilbake til dato når det nærmer seg. 

SM 2014-05-05: Loddsalg og premier 

Etter gjennomgang av premiebanken, ser vi at vi har nok til de neste to 
eventene. Men vi har også nok penger til å kjøpe flere fine premier. 


