
Årsberetning 2017 – Geokaperne fra Agder 

 

Foreningen har hatt følgende styre i perioden siden forrige årsmøte: 

Leder – Kjetil Hofstad 

Nestleder – Ingrid Smith Pedersen 

Sekretær – Tom Rud 

Kasserer – Jens Flyvholm 

Styremedlem – Helge Hovland 

Styremedlem – Magrete Blørstad 

Styremedlem – Stine Borgen Nilsen 

Varamedlem – Anne Berit Holmen 

 

Foreningen har 127 medlemmer pr. 05.03.2018. 

 

Geokaperne fra Agders aktiviteter har i 2017 vært sentrert rundt vedlikehold av Barnevandrerstien, arrangering 

av eventer, salg og produksjon av geocoiner samt avholdelse av adventskalender. Foreningen fikk innvilget 

søknad om å være arrangør av Vikingevent 2018, som har status som megaevent (over 500 deltakere) og som 

skal finne sted i mai 2018, og har oppnevnt en komité med hensyn på planlegging og gjennomføring av eventet. 

Foreningen har også bevilget startkapital til disposisjon for arrangørkomiteen. 

Barnevandrerstien, med sine 389 cacher, hadde status som fullt ut vedlikeholdt i september 2017. 

Eventene som har vært avholdt i foreningens regi siden sist årsmøte, med antall logger fra deltakende brukere i 

parentes til slutt, er som følger: 

 GC6ZP9X – 18. mars i Grimstad kommune (Safemar), i anledning Årsmøte 2017 (18). 

 GC798J9 – 13. august i Kristiansand kommune (Fullriggeren Sørlandet), lansering av 2017-coin (48). 

 GC7A801 – 26. august i Audnedal kommune (Konsmo), lansering av coin for Barnevandrerstien (19). 

 GC7BPNT – 2. november i Grimstad kommune (Safemar), GIFF-event (33). 

 GC7DB3F – 19. november i Arendal kommune (Hove), markering av 6 mnd til Vikingevent 2018 (26). 

 GC7G82N – 7. januar 2018 i Lillesand kommune (Springvassheia), kåring av vinnere av 

adventskalenderen Kaperjul 2017 (25). 

 

Foreningen har gjennom våren finansiert og utviklet en geocoin for 2017, som kom ut for salg i august. Parallelt 

har det vært finansiert og utviklet en egen geocoin for Barnevandrerstien, myntet på salg til de som har gått 

alle etappene og logget cachene langs dem. Denne coinen ble også lansert i august. 

Arbeidet med geocoin for 2018 er fullført og denne er bestilt. Finansieringen faller til regnskapsåret 2018.  

Adventskalender (Kaperjul 2017) ble planlagt og arrangert i foreningens regi, med flere premier sponset av 

foreningen. I alt 48 adventscacher, fordelt på to fylkesvise soner, ble lagt ut av medlemmene. 

Foreningen har fortsatt som sponsor av cachetur.no gjennom 2017. 

 



Geokaperne fra Agder er registrert i Enhetsregisteret, har egen bankkonto, Vipps- og PayPal-konto, domene 

med e-post og hjemmeside, samt er registrert som mottaker av grasrotmidler hos Norsk Tipping. 

I perioden siden forrige årsmøte har det vært avholdt 4 styremøter. 

 

 

 

05.03.2018 

 

Kjetil Hofstad 

 

Leder, Geokaperne fra Agder 


