
Årsberetning 2016 – Geokaperne fra Agder 

Foreningen har hatt følgende styre i perioden siden forrige årsmøte: 

Leder – Kjetil Hofstad 

Nestleder – Tommy Olsen 

Sekretær – Tom Rud 

Kasserer – Jens Flyvholm 

Styremedlem – Helge Hovland 

Styremedlem – Magrete Blørstad 

Styremedlem – Marlinn Meinstad 

Varamedlem – Anne Berit Holmen 

 

Foreningen har 116 medlemmer pr 03.02.17. 

Foreningens aktiviteter har i 2016 vært sentrert rundt vedlikehold av Barnevandrerstien, arrangering av 

eventer, salg og produksjon av geocoiner samt avholdelse av adventskalender. 

Barnevandrerstien teller nå totalt 389 cacher, som foreningen innehar vedlikeholdsansvar for. Vedlikeholdet er 

jevnt over godt. 

Eventene som har vært avholdt i foreningens regi siden sist årsmøte, er som følger: 

 GC69W78 – 14. februar i Lillesand kommune (Horisonten), i anledning Årsmøtet 2016 

 GC6BE8Q – 19. mars i Grimstad kommune (Safemar), heldags techevent 

 GC6EJFV – 21. april i Kristiansand kommune (Lagmannsholmen), CITO-event 

 GC6NVX0 – 6. august i Grimstad kommune (Fjære kirke), coinlansering for 2016-coin 

 GC6TAEM – 7. november i Grimstad kommune (Safemar), GIFF-event 

 GC6XQEJ – 22. januar 2017 i Lillesand kommune (Springvassheia), kåring av vinnere fra 

adventskalenderen Kaperjul 2016 

Foreningen har gjennom våren finansiert og utviklet en geocoin for 2016. Den kom ut for salg i august. Arbeidet 

med coin for 2017, samt egen coin for Barnevandrerstien er igangsatt.  

Adventskalender (Kaperjul 2016) ble planlagt og arrangert i foreningens regi, med flere premier sponset av 

foreningen. I alt 48 adventscacher ble lagt ut av medlemmene, og det ble i alt registrert om lag 800 funn på 

disse totalt i løpet av desember. 

Foreningen har fortsatt som sponsor av cachetur.no gjennom 2016. 

 

Geokaperne fra Agder er registrert i Enhetsregisteret, har egen bankkonto, Vippskonto, epostadresse og 

hjemmeside, samt er registrert som mottaker av grasrotmidler hos Norsk Tipping. 

I perioden siden forrige årsmøte har det vært avholdt 4 styremøter, og ett styremøte har vært avlyst. 

 

 

07.02.2017 

Kjetil Hofstad 

Leder, Geokaperne fra Agder 


