
Arsmote Geocaching Haugalandet 2Ot7

Protokoll

Dato; 1512-201.7 kl. 19:00

Sted: Anna Eegs treffsted, Skolegaten 9, Kopervik

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede: 27

MOteleder: Kjetil Vinorum (kjetilv)

Referent: Kim Amlien (kimamlien)

Aru ZOrz-01 Apning og konstituering

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen innvendinger og vedtatt ved akklamasjon'

2. Valg av moteleder, referent og protokollsignatarer

Forslag:

MOteleder: Kjetil Vinorum (kjetilv)

Referent: Kim Amlien (kimamlien)

Protokollsignatarer: Bjarne L. Madsen (BLohmann) og Tove Sandvik (teamtove)

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon

Au zorz-02 Arsberetning 2016

Arsberetning ble lest opp av moteleder og vedtatt ved akklamasjon.

Aru zorz-o3 Innkomne saker 
'

1. Henviser til S 5 i vedtektene.

Etter avstemming ble det vedtatt 6 legge inn to punkter ekstra til 5 5 i vedtektene:

9. Stvret i GCH skal motes minimum 4. ganger per 6r, to ganger pi v6ren, og to ganger p6 hosten.

10. Protokoll fra styremotene legges ut pi medlemssidene til GCH.

2. Adventskalenderen.

lnnkommet forslag:

En evt. fremtidig adventskalender arrangert av GCH gjOres gjeldene i GCH sitt dekningsomride.

Styrets forslag til vedtak:

Styret tar med seg erfaringer fra adventskalenderen i 20L6 og gjor nodvendige justeringer for 5 inkludere

si store deler av dekningsom16det.

Innkommet forslag frafalt, styrets forslag tatt til folge.
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3. Stotte til cachetur.no opphorer

Forslag:

GCH avslutter sponsing av cachetur.no

Styrets forslag til vedtak:
St6tten til cachetur.no opprettholdes.

Etter diskusjon ble forslaget frafalt og styrets forslag vedtatt.

4. Stotte til Event/Arrangementer

Forslag tilvedtak:
Man forer inn bel6p for stgtte til event/arrangement

Styrets forslag til vedtak:
Det innfores ingen stotteordning, nivarene l0sningen beholdes.

Begge forslag ble forkastet og styret gir videre med nytt forslag om partneravtale mellom GCH og
Eventleder.

Aru zorz-04 Okonomi

1. Regnskap 2016

Regnskapet ble lest opp, og godkjent ved akklamasjon etter styret avklarte et par punkter.

2. Budsjett 2017

Budsjettet ble lest opp, og godkjent ved akklamasjon.

Au ZO1Z-05 Fastsettelse av medlemskontingent

Styrets forslag:

@kes til kr. 100, gjeldene fra og med 1. januar 2018.

Forslag vedtatt ved akklamasjon.

Au zorz-oo vatg

1. Valg av nestleder

- Valgkomiteens innstilling: Marita Bygnes (Bygnesen)

- Velges for 2 3r

Vedtatt ved akklamasjon
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2. Valg av styremedlem

- Valgkomiteens innstilling: Engel Cecilie Bygnes Guttormsen (Engel C)

- Velges for 2 Ar

Vedtatt ved akklamasion

3. Valg av valgkomite

- Valgkomiteens innstilling: Anette Sylvia D. Henriksen (AnetteSylvia) og Solvi Guttormsen (Til16)

- Velges for ett lr

Vedtatt ved akklamsjon

Styreleder, Thomas Fredriksen (thomfre), kasserer Tor Martin Hegrenes (tormh) og styremedlem Ole Martin
Helgesen {Olienh}var ikke pA valg.
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<" Sa
Tove Sandvik


