
 

Årsberetning 2016 – Geocaching Haugalandet 

Styrets sammensetning 
Styret har i perioden 2016-2017 bestått av følgende personer: 

Leder:   thomfre  Thomas Fredriksen 

Nestleder:   Bygnesen  Marita Bygnes 

Kasserer:   tormh   Tor Martin Hegrenes 

1. styremedlem:  Hervik73  Rune Hervik 

2. styremedlem:  Olienh   Ole Martin Helgesen 

Medlemmer 

Foreningen har i skrivende stund 60 medlemmer, nøyaktig samme antall som i fjor. Noen har falt fra, 
og noen nye har kommet til. 

Styremøter 

Styret har gjennomført to styremøter i perioden. Det er i underkant lite, men flertallet av styrets 
saker har blitt avgjort via diskusjoner på vår lukkede chatgruppe – det har vært en god måte å sørge 
for at alle som vil får si sin mening, samtidig som vi får tatt avgjørelser uten unødvendig forsinkelse. 

Vi har blitt gjort oppmerksom på at styremøtereferatene ikke er tilgjengelig, og vi har gjort tiltak for å 
gjøre de tilgjengelig for alle. 

Aktivitet 

Det har i perioden blitt arrangert to event i regi av Geocaching Haugalandet, ett vanlig og ett CITO-
event. I tillegg har GCH organisert CITO Week og HJul 2016. 

CITO Week - april 2016 
Fra lørdag 16. april til søndag 24. april var første CITO-uke i 2016. GCH bidro til å få organisert hele 7 
CITO-event den uka.  

Oppmøtet var jevnt over bra, og det ble samlet totalt 70-80 sekker søppel i løpet av uka. 

CITO Week - september 2016 
I forbindelse med andre CITO-uka, arrangerte GCH sitt eget CITO-event på Åkrasanden. 
 
GIFF 2016 
I forbindelse med GIFF 2016 arrangerte GCH event med filmvisning og gratis pizza til medlemmene. 



 

Årsberetning 2016 – Geocaching Haugalandet 
 

 

HJul 2016 

GCH stod for organiseringen av adventskalenderen HJul 2016. 
 
HJul 2016 var en massiv suksess, og det var ikke en dag det var under 15 fremmøtte ved publisering. 
Det var gjennomsnittlig 20 fremmøtte hver dag. 
 
Antall fremmøtte er ikke det eneste som imponerer, de ulike utleggerne imponerte også stort. 
Tilnærmet alle møtte opp på cachen sin, og bidro til å gjøre en ellers mørk kveld hyggelig. Vi har blitt 
servert mye, og skapt mange gode minner vi kan se tilbake på og le av. 
 
Medlemsmøte – HJul 2016 
Etter den vellykkede kalenderen, ville vi oppsummere den på et medlemsmøte. I tillegg til at det ble 
vist film, spleiset vi på pizza og delte ut priser til de som hadde utmerket seg. Til slutt hadde vi 
loddtrekning blant alle som har deltatt i kalenderen. 

Profileringsprodukter 

GCH har fått på plass en avtale med GeoSport om trykking og salg av profileringsprodukter som t-
skjorter, gensere og refleksjakker. 

Alle medlemmer kan når som helst bestille dette på geosport.no. GCH får provisjon av salgene (tas ut 
i varer, premier til loddtrekning). 

Økonomi 

Foreningen har en god økonomi, mye takket være loddsalg og midler fra Grasrotandelen.  
Vi har også mottatt støtte fra Skudenes & Aakra Sparebank. 

Vi har brukt mye penger på premier til loddtrekningene, og en del penger på pizza til årsmøte og 
medlemsmøte. Kontingenten dekker bare en liten del av dette. 

Cachetur.no 

GCH har fortsatt å sponse cachetur.no i 2016. Cachetur.no har sitt utspring fra GCH, og våre 
medlemmer er fortsatt blant de mest aktive brukerne av cachetur.no. Foreningen har, naturlig nok, 
god kontakt med cachetur.no. 

 

Storasund, 2017-01-25 
Thomas Fredriksen, Leder 


