
Styremøtereferat 20.05.21 

 

 

- Siden sist 

o På grunn av den nåværende situasjonen har det ikke skjedd så mye i det siste. 

Vi har arrangert et «ikke-event», som var en stor suksess med mange 

oppmøtte (20-25 stk.) Tilbakemeldingene fra de oppmøtte var utelukkende 

positive, og responsen vi har fått fra deltakerne er at slike samlinger kan 

gjentas.  

- Årsmøte 

o Styret sier seg fornøyd med årsmøtet, et kort og effektivt møte på google 

meet. Prøvde oss først på en annen hemmelig stemmebasert løsning, men 

denne fungerte langt dårligere enn den løsningen vi endte opp med. Alle de 

oppmøtte hadde ingen problemer med at det ble foretatt håndsopprekning 

istedenfor hemmelig avstemning.  

- Arbeidsform og ansvarsområder  

o Styret har i forrige periode hatt en løsning med at styremedlemmer har ulike 

ansvarsområder, som f.eks. når Liv hadde ansvar for å ta kontakt med 

personer.  

Tove har satt seg villig til å overta dette ansvarsområdet.  

Bjarne har ansvar for det økonomiske.  

Aleksander har forskjellige ansvarsområder, hvor eventpublisering av ett av 

hovedansvarsområdene.  

Øyvind og Ole Martin har mer åpne arbeidsmuligheter, altså at man fordeler 

arbeid ut i fra behov. 

- Kommende arrangementer  

o Arrangementer publisert på Geocaching.com ser i nærmeste framtid mørkt 

ut, dog er styret åpen for å gjennomføre diverse samlinger av geocachere 

arrangert på en smittevernvennlig måte. Medlemsmøte kan også være 

aktuelt å gjennomføre i framtiden, enten med et spesifikt tema eller bare 

prat.  

-  



- Regnskapsrutiner  

o Det kommer ut et skjema på styresiden med retningslinjer for tilbakebetaling 

av utlegg styremedlemmer har gjort.  

- Bankkort 

o Store muligheter for å opprette et bankkort i nærmeste framtid, Bjarne har 

rettet opp i det økonomiske knyttet til Skude Aakra.  

- Annneteisuldal, kin67 og Hldgi  

o Bjarne tar kontakt med nevnte personer for å få tak i e-postadresser, og få 

opprette formelle forbindelser med foreningen etter innmelding i foreningen.  

- Innspill 

o Styret har ikke noe innvendinger  

 

- Skal vi arrangere et nytt ikke-event?  

o Styret stiller seg positiv til ny samling. Under er forslag på oppmøtested: 

▪ Byparken Haugesund  

▪ Eivindsvatnet 

▪ Vangen 

▪ Visnes → Scenen  

o Dato? 17. Juni kl. 19-20.  

 

 

- Neste styremøte blir 9. August kl. 18  

 

 


