
 

Styremøteprotokoll – Geocaching Haugalandet 
 
Møtedato mandag 15. september 2014 
Møtested Grutlekleiva, Haugesund (N59° 26.611 E5° 16.958) 
Referent Leder, Thomas Fredriksen 
 

Tilstede Leder Thomas Fredriksen, Nestleder Ingvild Toft, Kasserer Tore Langelandsvik, 
Styremedlem Beate Kaurstad 

Meldt forfall Styremedlem Ann-Helen Anvedsen 

 
 

Behandling av dagsorden 

SM 2014-09-01: Økonomi 

Foreningen har kr 11 838,29 på konto. Kr 1032,51 av disse tilhører cachetur.no. 

9. september fikk vi kr 693,63 fra Grasrotandelen. 

SM 2014-09-02: Cachetur.no 

Cachetur.no skilles helt ut fra Geocaching Haugalandet, og vil heretter ha helt 
egen økonomi. Styret vedtar å støtte cachetur.no med kr 2000,- per kalenderår. 
Første overføring blir snarest, deretter årlig etter årsmøtet vårt. 

Cachetur.no har vokst ut av GCH, og har flere uavhengige sponsorer. 

SM 2014-09-03: GCH-eventer fremover 

Førstekommende GCH-event blir tirsdag 23. september, Ingvild reserverer bord 
til ca. 20 personer og sjekker om vi kan få ha loddtrekning. 

Neste event blir 24. november (18-20). Vi tar sikte på å få det til på Karmøy. Vi 
ønsker å vise at vi setter pris på medlemmene, derfor ønsker vi å tilby pizza til 
alle medlemmer, så sant økonomien tillater det. 
 
SM 2014-09-04: Loddsalg og premier 

Foreningen har en del premier liggende, Ingvild hadde også med seg noen i 
dag. 

Vi handler inn en del ekstra, slik at vi har til de neste eventene. 



 

Styremøteprotokoll – Geocaching Haugalandet 
Beate handler inn følgende: 

 Skriveplater (5 stk) 

 Hansker (5 par) 

 Hodelykt (3 stk) 

Vi kjøper også inn ei pakke med skriv-i-regnet-kulepenner, og ser om vi finner 
annet passende cacheutstyr. 

Dersom økonomien tillater det, vil vi kjøpe inn en større hovedpremie til 
eventet i november. 

SM 2014-09-05: Buttons til medlemmene 

Vi vedtar å kjøpe buttons med nick til alle medlemmer. Det kjøpes inn fra 
GeoBergen. Kun de som er registrerte medlemmer per onsdag 17. september 
får button. 

SM 2014-09-06: Økonomiske støtteordninger 

Vi søker hos Skudenes & Aakra Sparebank som vanlig, til neste år. 

Sparebanken Vest ser ut til å ha et sponsorprogram, vi sjekker ut om det er 
mulig å få støtte derifra også. 

SM 2014-09-07: Adventskalender 

Foreningen kommer ikke til å arrangere adventskalender i 2014. 

SM 2014-09-08: Årsmøte 2015 

Årsmøtet 2015 blir på samme sted som i år, mandag 9. februar 2015, kl. 19:00-
21:00. 


