
 

Styremøteprotokoll – Geocaching Haugalandet 
 
Møtedato : onsdag 12. februar 2014 
Møtested : N59° 26.611 E5° 16.958 
Referent : thomfre 
 

Tilstede : thomfre, FruToft, Nuffemus, lynxalynx, BEKA21 
 
 

Behandling av dagsorden 

SM 2014-02-01: Profileringsartikler 

Når vi fikk fakturaen for profileringsartiklene var det lagt til ting som ikke var 
nevnt i tilbudet vi fikk. Noe av det fikk vi fjernet, men vi endte allikevel med å 
måtte betale mer enn beregnet. Samlet sett har vi gått litt i minus, men vi har 
noen profileringsartikler igjen som vi kan bruke til premier. 

Styret vurderer det slik at vi ikke kan lage flere profileringsartikler før det er en 
betydelig interesse og tilstrekkelig mange nok forhåndsbestillinger. 

SM 2014-02-02: Stort event i 2015 

Styret utnevner følgende personer som danner eventkomiteen: 

 BEKA21 

 thomfre 

 Heltinnen 

 lynxalynx 

 FruToft 

 tormh 

 

Eventkomiteen konstituerer seg selv. 

Eventkomiteen får styrets fullmakt til å fatte alle vedtak nødvendig for å 

gjennomføre eventet, så lenge det ikke går utover foreningens økonomi. Det 

må utarbeides et eget budsjett og regnskap for eventet, som skal godkjennes 

av styret.  
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SM 2014-02-03: Forslag fra årsmøtet 

 CITO Weekend 2014: 
o Event i Kvalsvik 26. april 
o lynxalynx tar kontakt med kommunen og sjekker søppelavhenting 

 Helgeevent: 
o Røvær er en mulighet 
o thomfre sjekker om det er mulig å få en god pris på hotellet 
o Foreløpig dato 13. til 15. juni 

 Techevent: 
o Vi tar opp saken når vi nærmer oss høsten 

 Fellestur: 
o Vi satser på fellestur til Jæren 2014 
o Fellesturer annonseres på Facebook 

SM 2014-02-04: Geolympiaden 

Aktiviteter under Geolympiaden: 

 FTF-Løp: 
o ~50m løp + leting etter boks 

 Boksstøt: 
o Likt som kulestøt, men med en cacheboks 

 PET-kasting: 
o Litt som spydkast, men med PET-cacher 

 Sprettboks 
o Holde en eller flere cachebokser i lufta så lenge som mulig 

 Field Puzzle 

 


