Årsberetning – Perioden 2018/2019
Styrets sammensetning
Styret har i perioden bestått av følgende personer:
Leder: Freddy Hoffmann (wagalolo)
Nestleder: Andreas Botne (abotne)
Kasserer: Ragnhild Solheim (Viking_Princess)
Styremedlem: Mona Grorud Sørensen (monso)
Styremedlem: Ola Birkeland (Olabirk)
Varamedlem: Elin Barm (Høst)
Varamedlem: Else Nordhagen (whoelse)

Medlemmer
Foreningen har i skrivende stund 148 medlemmer, 89% har betalt kontingenten for 2019.
Det betyr at vi har hatt en vekst på i overkant av 11% fra samme tid i fjor.
Vi har fortsatt problemer med folk som forsøker å melde seg inn som bruker på
Geocaching.com på våre nettsider. Dette forsøkes løst med tydelig informasjon.

Styremøter
Styret har ikke hatt fysiske styremøter, ettersom styret er spredt over hele landet. Vi har hatt
syv styremøter og 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 tjenester på nett, som er nettsidene, forumet, wikien og
chatten. Sistelogger ble lagt ned som en konsekvens av endringer i API grunnet en
strengere europeisk personvernlovgivning (GDPR).
Mye av arbeidet i år har gått til tilrettelegging for Vikingeventet, søknadsprosessen,
behandling av søknader og rådgiving til årets og neste års event.
Styret har også arbeidet med å få flere medlemsfordeler og lage en velkomstpakke til nye
medlemmer. Medlemsfordelene blir fortløpende publisert på nettsiden.
Geocaching i Norge sine nettsider fortsetter å hjelpe både nybegynnere, grunneiere og
journalister. Som tidligere år, fikk flere adventskalendere plass på gcinfo.no i 2018.
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.

Økonomi
Foreningen har en god økonomi.
Drammen, 2019-05-27
Freddy Hoffmann
Styreleder, Geocaching i Norge

