
 

Årsberetning – Perioden 2021/2022 

Styrets sammensetning 

Styret har i perioden bestått av følgende personer: 

Leder: Freddy Hoffmann (Wagalolo) 

Nestleder: John Asbjørn Johansen (Brustadteam) 

Kasserer: Vegard Johannessen (V&V) 

Styremedlem: Andreas Botne (Abotne) 

Styremedlem: Ola Birkeland (Olabirk) 

Varamedlem: Else Nordhagen (Whoelse) 

Varamedlem: Kjetil Hofstad (Hofstad) 

 

Medlemmer 

 

Foreningen har i skrivende stund 156 medlemmer, 99% har betalt kontingenten for 2022. 

Dette er en nedgang på 22 medlemmer sammenlignet med 2021 og skyldes at kasserer har 

«ryddet» i medlemsregisteret. 

Vi har har stadig vekk problemer med folk som forsøker å melde seg inn som bruker på 

Geocaching.com på våre nettsider. Dette har styret forsøket løst med tydelig informasjon. 

 

Styremøter 

Styret har ikke hatt fysiske styremøter, ettersom styret er spredt over hele landet. Vi har 

innført faste styremøter, siste torsdag i måneden unntatt i juli og august. Styret nå Google 

Meet og styremøtene varer svært sjelden mer enn en time. Styret har fortløpende dialog via 

en lukket Facebook-gruppe for styret. 

 



Aktivitet 

Styret har driftet foreningens tjenester på nett, som er nettsidene, forumet, wikien og 

chatten. Vi har erfart at spesielt wikien har behov for både oppdatering og flere frivillige 

entusiaster til å gjøre arbeidet. Styret har også ryddet i de tekniske løsningene foreningen 

benytter og tilpasset de til det vi har behov for. 

 

Mye av arbeidet i år har gått til tilrettelegging for Vikingeventet, søknadsprosessen, 

behandling av søknader og rådgiving til årets event. 

 

Geocaching i Norges nettsider fortsetter å hjelpe både nybegynnere, grunneiere, journalister 

og andre. Kontakten fra grunneiere har holdt seg stabilt i denne perioden, og vi har assistert 

i flere saker hvor grunneiere ønsker cacher fjernet. 

 

Som tidligere år, fikk flere adventskalendere plass på gcinfo.no i 2021. 

 

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, 2022-05-08 

Freddy Hoffmann 

Styreleder, Geocaching i Norge 
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