
 

Årsmøte Geocaching Haugalandet 2017 
 

ÅM 2017-03-1: Henviser til § 5 i vedtektene 

Innsendt av: BLohmann, BEKA21, Mr.Jacobsen 

Styret i GCH skal møtes minimum 4 ganger pr. år, 2 møter på våren og 2 møter på høsten. 

Protokoll fra styremøtene legges ut på medlemssidene til GCH. 

Vi kan ikke se noen protokoll på nettsidene. 

 

Styrets innstilling: 
Styret er usikre på hva som menes med forslaget, da vedtektene i nåværende form ikke sier noe om 

styremøter. 

Det kan tolkes dithen at det menes at styret skal møtes minimum to ganger på våren, og to ganger 

på høsten. Styret mener det er lite hensiktsmessig å vedtektsfeste et minimumsantall, spesielt når 

de tidsbestemmes. Vi mener det er mer hensiktsmessig å vedtektsfeste kravene for at et styremøte 

skal holdes. 

Med vårt forslag sikrer vi at det avholdes så mange møter som behøves, samtidig som vi sikrer at 

leder ikke kan hindre styremøter fra å gjennomføres i tillegg til at ikke ett styremedlem alene kan 

kreve unødvendige styremøter. Vi unngår også at styremøter holdes kun for møtet sin del. 

Styret foreslår at følgende punkter legges til i vedtektene § 5: 

9. Styret avholder styremøter så ofte som leder finner det nødvendig, eller minst halvparten av 

styrets øvrige medlemmer krever det 

10. Protokoller fra styremøtene gjøres tilgjengelig for medlemmene 

Styrets forslag til vedtak: Endringene som skissert over legges til i vedtektene § 5 

   



 

Årsmøte Geocaching Haugalandet 2017 
 

ÅM 2017-03-2: Adventskalenderen  
Innsendt av: BLohmann, BEKA21, Mr.Jacobsen 

 På bakgrunn av forårets adventskalender (2016). 

I vedtektene står det at foreningen dekker Haugalandet, som omfatter kommunene: Sveio, 
Haugesund, Utsira, Karmøy, Tysvær, Bokn, Vindafjord. 

Og da ser vi for meg at adventskalenderen dekker dette området. Slik som det var i 2016 ble flere 
kommuner ikke dekket. Selv om det bor flere av foreningens medlemmer i disse kommunene. 

Hva er grunnen til at det ble slik? 

Vi foreslår derfor at adventskalenderen også vil gjelde for hele dekningsområdet til foreningen i 
fremtiden. 

Forslag til vedtak: En evt. fremtidig adventskalender arrangert av GCH gjøres gjeldene i GCH sitt 
dekningsområde. 

 

Styrets innstilling: 

I forkant av adventskalenderen i 2016 gjorde styret en vurdering av området kalenderen skulle 
gjelde for. Det ble besluttet å fokusere på kjerneområdet, altså der hvor aktiviteten er høyest. Det 
ble også vektlagt at flertallet ikke skulle ha mer enn en time å kjøre til dagens cache. 

De som hadde ønske om å legge ut utenfor det definerte kjerneområdet, fikk allikevel tilbud om 
dette. Så grensene var ikke så absolutte. 

Resultatet ble et formidabelt oppmøte, og noe som må regnes som det mest vellykkede 
arrangementet i GCH sin historie. 

Men vi ser allikevel at et par ting kunne vært gjort bedre. Derfor har styret sett for seg en justering 
som gjør at helgedager i hovedsak tildeles utleggere som ønsker å legge ut i utkanten av 
kjerneområdet. Slik at vi på den måten kan inkludere et større område, uten at det går utover 
aktivitsnivået. 

Det var også utleggerne selv som bestemte hvor de ville legge cachene, som førte til at kommuner 
som var innenfor dekningsområdet, allikevel ikke fikk en cache i kalenderen. Det er naturlig at det er 
slik. 

Styrets forslag til vedtak: Styret tar med seg erfaringer fra adventskalenderen i 2016, og gjør 
nødvendige justeringer for å inkludere så store deler av dekningsområdet som mulig i 2017 

  



 

Årsmøte Geocaching Haugalandet 2017 
 

ÅM 2017-03-3: Støtte til cachetur opphører 

Innsendt av: BLohmann, BEKA21, Mr.Jacobsen 

Dette begrunnes i at det nå er såpass mange private sponsorer og at regnskapet for cachetur går i 

pluss. 

Vi ser også at utgiftene til markedsføring av cachetur er et høyt beløp. 

Hva har GCH igjen for å støtte denne markedsføringen av cachetur? 

Forslag til vedtak: GCH avslutter sponsing av cachetur.no 

 

Styrets innstilling: 
Cachetur.no er en gode som kommer alle geocachere til gode, vi anser det derfor som viktig å støtte 

tiltaket.  

Cachetur.no en ren videreføring av Geocaching Haugalandets Turplanlegger, og GCH har alltid vært 

en viktig støttespiller for cachetur.no. Styret mener argumentet om at regnskapet til cachetur.no går 

i pluss eller ikke, er uvesentlig for om vi ønsker å støtte et godt tiltak eller ikke. 

GCH får flere ting tilbake fra cachetur.no, som blant annet profileringsprodukter og coiner (når de 

kommer) som kan brukes som premier. GCH blir profilert som cachetur.no sin hovedsponsor. GCH 

får også support lang utover det andre får, og hjelp til å gjøre ting som ellers ikke er mulig for vanlige 

brukere på cachetur.no (som opprettelse av en hovedtur med mange forskjellige deltureiere), det er 

ingen andre sponsorforeninger som får så mye igjen som GCH. 

I tillegg ønsker cachetur.no å gi mer tilbake til sponsorforeninger fremover, og samarbeide med 

foreningene i en mer utstrakt grad. 

Spørsmålet om markedsføring mener vi i seg selv er feil stilt, ettersom det ikke er GCH som sponser 

markedsføringen. GCH sponser cachetur.no. 

Profilering er viktig for drift og videreutvikling, og stabil drift og videreutvikling av cachetur.no 

kommer både GCH og våre medlemmer til gode. 

Men hva cachetur.no bruker sine penger på er ikke en sak styret legger seg opp i. 

Bruksstatistikken til cachetur.no, som alle sponsorer og styret har tilgang til, viser at Rogaland er det 

fylket om har desidert høyest aktivitet. Det også peker i den retning av at GCH bør fortsette sin 

sponsing. 

 

Styrets forslag til vedtak: Støtten til cachetur.no opprettholdes 

  



 

Årsmøte Geocaching Haugalandet 2017 
 

ÅM 2017-05-4: Det settes av midler til støtte til event/arrangementer 

Innsendt av: BLohmann, BEKA21, Mr.Jacobsen 

Forslag til retningslinjer for støtte til event/arrangement: 

Styret fatter vedtak om støtte i hvert enkelt tilfelle, og står fritt til å tildele både mer og mindre enn 

omsøkt. - Søknaden må inneholde følgende: - En beskrivelse av arrangementet, inkludert sted og 

forventet antall deltakere - Et budsjett for arrangementet - Beløpet man søker om - Opplisting av 

eventuelt annet utstyr som foreningen rår over, som man vil låne. 

En tanke er følgende: Utgifter over 1000,- dekkes med 250,- og utgifter over 500 dekkes med 100,-. 

På denne måten kan alle eventer støttes uten at foreningen går tom for penger. 

Forutsetning for støtte: 

Forutsetninger for støtten, som man kan gjøre det slik at aksepteres ved innsending av søknad (hvis 

vi bruker skjema), kan lyde: - Geocaching Haugalandet skal profileres som sponsor på eventet.  

- Geocaching Haugalandet skal navngis som sponsor i eventoppføringen. Det er tillatt med 

foreningens logo i oppføringen, men dette er ikke et krav.  

- Arrangementet må gjennomføres innenfor Geocaching Haugalandets dekningsområde, se 

vedtekter.. Dette punktet kan fravikes i helt spesielle tilfeller etter diskusjon med styret i 

Geocaching Haugalandet.  

- Arrangementet bør ha allmenn interesse for geocachere, og ikke være kun for spesielt 

interesserte. 

- Medlemmet som søker om støtte, må ha betalt kontingent for inneværende år. Søknaden 

blir ikke behandlet før utestående kontingent er betalt. 

Forslag til vedtak: Man fører inn beløp for støtte til eventer/arrangement. 

 

Styrets innstilling: 
Styret mener foreningen bør fokusere på egne arrangementer, fremfor å støtte andre 

arrangementer. På egne arrangementer har styret kontroll på at foreningens midler kommer 

medlemmene til gode, og kan f.eks. ta betalt (kostpris) fra ikke-medlemmer. 

Alle medlemmer kan i dag komme med forslag til arrangementer til foreningen, og hjelpe til å 

arrangere de. Da står foreningen ansvarlig, også for det økonomiske. Vi mener det er en mer ryddig 

løsning for foreningen, og til det beste for flertallet av våre medlemmer. 

Styrets forslag til vedtak: Det innføres ingen støtteordning, nåværende løsninger beholdes 


