
 

Årsberetning – Perioden 2017/2018 
 
Styrets sammensetning 

Styret har i perioden bestått av følgende personer: 

Leder: Thomas Fredriksen (thomfre) 

Nestleder: Freddy Hoffman (wagalolo) 

Kasserer: Ragnhild Solheim (Viking Princess) 

Styremedlem: Mona Grorud Sørensen (monso)  

Styremedlem: Elin Barm (Høst) 

Varamedlem: Else Nordhagen (whoelse) 

Varamedlem: Ronny Larsen (RoLe(TuSi)) 

Medlemmer 

Foreningen har i skrivende stund 133 medlemmer, 93 % har betalt kontingenten for 2018. 

Det betyr at vi har hatt en vekst på like over 30 % fra samme tid i fjor. 

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 har kommet tilbake i år, men ikke i like stor grad som tidligere. 

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 tilrettelegging for Vikingeventet, søknadsprosessen, behandling av 

søknader og rådgiving til årets og neste års event. 

Geocaching i Norge sine nettsider fortsetter å hjelpe både nybegynnere, grunneiere og journalister.  

Som tidligere år, fikk flere adventskalendere plass på gcinfo.no i 2017. 

Kontakten fra grunneiere har holdt seg stabilt i denne perioden, og vi har assistert i flere saker hvor 

grunneiere ønsker cacher fjernet.  



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. 

Nullpunktet.no 

Geocaching i Norge overtok Nullpunktet.no når Nullpunktet ble nedlagt. Dessverre har vi ikke klart å 
opprettholde aktivitet der, og det ble derfor besluttet å legge ned Nullpunktet.no. Styret anså det 
mer hensiktsmessig å holde våre egne sider oppdatert i stedet. 

Det har gått en del tid til besvarelse av henvendelser som skulle vært rettet til gamle Nullpunktet. 

Økonomi 

Foreningen har en god økonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storasund, 2018-04-28 

Thomas Fredriksen 

Styreleder, Geocaching i Norge 


