Årsberetning – Perioden 2014/2015
Styrets sammensetning
Styret har i perioden bestått av følgende personer:
Leder: Thomas Fredriksen (thomfre)
Nestleder: Håvard Loeng (havardfoto)
Styremedlem: Ståle Edstrøm (kassimaja)
Styremedlem: Thomas Evjen (tevjen)
Styremedlem: Beate Kaurstad (BEKA21)
Varamedlem: Else Nordhagen (whoelse)
Varamedlem: Svein Bratberg (ingsve)
Medlemmer
Foreningen har i skrivende stund 84 medlemmer, 71% av disse har i skrivende stund betalt
medlemskontingenten for 2015.
Foreningen har fått på plass nytt medlemsregister, GeoMemberz fra GeoBergen, som gir oss mye
bedre kontroll på innmeldinger og status.
Styremøter
Styret har ikke hatt fysiske styremøter, ettersom styret er spredt over hele landet. Vi har gjennomført
vedtak fortløpende på e-post og via en lukket Facebook-gruppe for styret.
Vi har mot slutten av den inneværende perioden blitt oppmerksomme på at vi har vært for dårlige
med protokollføring av vedtak, og har gjort tiltak for å forbedre det. Alt kan dokumenteres, men ikke
så enkelt som det burde vært. Heretter vil alle vedtak legges inn på gcinfo.no fortløpende.

Ny profil og nye nettsider
For at GiNo skal fremstå som den foreningen forrige årsmøte ønsker vi skal være, har vi gjort noen
endringer i profilen. Foreningen har fått en egen logo, som tilhører foreningen. Den gamle hadde en
uheldig klausul knyttet til seg, og fungerer i mer som en logo for aktiviteten i Norge, enn som logo for
foreningen.
Nettsidene er pusset opp, og er laget slik at det skal være enkelt å finne informasjon, både for
nybegynnere, media og grunneiere.
Aktivitet
Mye av styrets arbeid i denne perioden har gått med på å rydde opp og stake ut en kurs. De nye
nettsidene har allerede hjulpet både journalister, nybegynnere og grunneiere, som enten ønsker å få
fjernet en cache eller få lagt ut en cache på sin grunn. GiNo har som forening i tilfeller hvor noen
ønsker å få fjernet en cache, bare formidlet dette videre. GiNo tar ingen avgjørelser om andres
cacher.
Geocaching i Norge er API-partner, og vi har fått på plass en løsning hvor Sistelogger leser logger via
geocaching.com sitt API.
Siden kontingenten har økt, har vi vurdert tiltak for å gjøre medlemskap i foreningen fristende for
flere. Som en start, har vi inngått en avtale med GeoSport, som gir foreningens medlemmer rabatt i
nettbutikken.
Avtalen med GeoSport inkluderer også trykking og salg av profileringsartikler for GiNo.
Styret har valgt å støtte cachetur.no også i 2015.
Økonomi
Foreningen har en god økonomi, og lite utgifter.

Storasund, 2015-07-11
Thomas Fredriksen
Styreleder, Geocaching i Norge

