Årsberetning – Perioden 2016/2017
Styrets sammensetning
Styret har i perioden bestått av følgende personer:
Leder: Thomas Fredriksen (thomfre)
Nestleder: Eirik Fleischmann (EiFlei)
Styremedlem: Ragnhild Solheim (Viking Princess)
Styremedlem: Frode Wegner (Froweg) (utmeldt)
Styremedlem: Elin Barm (Høst)
Varamedlem: Else Nordhagen (whoelse)
Varamedlem: Arne Wad (Lord Wadar)
Medlemmer
Foreningen har i skrivende stund 99 medlemmer, alle har betalt kontingenten for 2017.
Det er en nedgang på 38% fra i fjor. Dette skyldes i hovedsak opprydding blant ikke betalende
medlemmer. Sammenligner vi med andelen som betalte kontingenten i fjor, har vi en økning på 14%.
Vi har tidligere hatt problemer med folk som melder seg inn, fordi de tror de må det for å kunne laste
ned appen. Disse problemene ser ut til å være borte.
Styremøter
Styret har ikke hatt fysiske styremøter, ettersom styret er spredt over hele landet. Vi har gjennomført
vedtak fortløpende via en lukket Facebook-gruppe for styret og via en lukket styrekanal i vår Slack
(foreningens chat).
Aktivitet
Styret har driftet foreningens tjenster på nett, som er nettsidene, forumet, wikien, chatten og
Sistelogger.
Mye av arbeidet i år har gått til å flytte wikien over til et nytt og mer moderne system. Styret har fått
god hjelp til dette, og vi ønsker å trekke frem cghove, GorgonVaktmester og pjacklam som viktige
støttespillere i dette arbeidet.
Geocaching i Norge sine nettsider fortsetter å hjelpe både nybegynnere, grunneiere og journalister.
Som tidligere år, fikk flere adventskalendere plass på gcinfo.no i 2016.

Kontakten fra grunneiere har vært noe lavere i denne perioden, men vi har fortsatt assistert i flere
saker hvor grunneiere ønsker cacher fjernet. Vi har også mottatt en del henvendelser fra folk som
tilfeldigvis har funnet cacher, og ønsker å hjelpe til med å få de på plass der de skal være igjen.
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.
Styret bruker også en del tid på å svare på spørsmål fra nybegynnere som har problemer med appen.
Vi har begynt så smått å publisere nyhetssaker (info om ny app etc) på nettsidene våre, og det er noe
vi håper på å fortsette med fremover. Slik at vi kan være en god kilde til oppdaterte cacherelaterte
nyheter, på norsk.
Styret har også brukt en del tid på å diskutere neste års Vikingevent, muligheter og kandidater.
Ny geocoin
En ny geocoin ble diskutert etter årsmøtet i 2016. Coinen er nå i produksjon, og forventes levert i tide
til årsmøtet.
Motivet ble avgjort gjennom en konkurranse blant medlemmene våre.
Økonomi
Foreningen har en god økonomi, og utenom utgiftene til ny geocoin, ellers lite utgifter.

Storasund, 2017-05-20
Thomas Fredriksen
Styreleder, Geocaching i Norge

