Rogaland Gymnastikk og Turnkrets
Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen,
Telefon: 46 95 35 86 – Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no
Bankgiro: 3201.25.30810
Protokoll
fra møte i Kretsstyret nr. 10/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåvågen, tirsdag 19. april 2016
kl. 18.15 – 20.00
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Gymnastikkutvalget, barn
Utdanning
Turn kvinner
Turn menn

Anne Løndalen
Stein Erik Ansethmoen
Kim Hauge
Liv Tone Matnisdal
André Knutsen
Reidun Skretting
Margrete Ræge, fra 19.15
Mari Asp
Odin Nielsen

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Nestleder
Styremedlem
Gymnastikkutvalget, voksen
Gymnastikkutvalget, ungdom
RG
Tropp

Rut Evy Pettersen
Trond Grønås
Tone Røksund
Trine Loadman Grude
Cathrine N N Lanne
Petter Reffhaug

K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak

Protokoll 9/2015/2017
Oppfølging av saker
BTF: lunsj
VM Turn, godtgjørelse dommer
Dommergodtgjørelser ved langvarige konkurranser
Regnskapsrapport pr. 31.03.2016
Sommeravslutning?
Forbundstinget 2016
Utvalgene orienterer
Telefongodtgjørelse/godtgjørelse
Eventuelt

87/2015/2017
88/2015/2017
89/2015/2017
90/2015/2017
91/2015/2017
92/2015/2017
93/2015/2017
94/2015/2017
95/2015/2017
96/2015/2017
97/2015/2017

K-sak
87/2015/2017
Protokoll 9/2015/2017
Protokollen ble godkjent uten merknader.
Det var feil nr. på innkallingen.
K-sak
88/2015/2017
Oppfølging av saker
Etter USK ble det sendt inn en del innspill fra faddermøtene, til NGTF om Mysoft. Vi fikk en rask
tilbakemelding fra Stig Nilssen, angående dette. Anne-Kristin orienterte om tilbakemeldingene.
K-sak
89/2015/2017
BTF: lunsj
Tasta Turn ønsker å servere påsmurt baguette med skinke og ost levert fra Servit, til lunsj under
BTF. I retningslinjene står det at det skal serveres varm lunsj. Vi diskuterte dette, men vi ønsker å
forholde oss til det som står i retningslinjene.
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K-sak
90/2015/2017
VM Turn, godtgjørelse dommer
I følge retningslinjene til Vestlandsmesterskapet i turn, skal tilreisende krets stille med to dameog to herredommere. Tilreisende krets skal betale for en herre- og en damedommer. Arrangør
betaler for de andre. Ved en feil hadde begge herredommerne fra Rogaland levert inn sitt honorar
og reiseregningsskjema til arrangør. En har fått sin utbetaling fra arrangør. Den andre har ikke. Da
denne dommeren etterlyste sin utbetaling, fikk han ikke svar fra arrangør. Da kretsen sjekket opp
dette, viste det seg at arrangør hadde utbetalt den av dommerne som kretsen hadde sagt at de
skulle betale for. Krets fikk så tilsendt skjema fra den andre dommeren, fra arrangør, men ikke
bilagene. Krets vedtok derfor å utbetale et honorar til denne dommeren, tilsvarende honorar og
hans utlegg for reise og diett. Dette påbeløper kr. 4000.
K-sak
91/2015/2017
Dommergodtgjørelser ved langvarige konkurranser
I følge retningslinjene skal hver dommer ha kr. 500 i honorar for dømming en dag. Konkurransene
i RG har vist seg å overstige 10 – 12 timer. Det kom i denne sammenheng en hendelse fra RGutvalget, der de ønsker å honorere dommere med mer en 500 kr. Kretsen oppfordrer til kortere
konkurranser. Dette signaliserer vi til alle utvalgene med konkurranseaktivitet.
K-sak
92/2015/2017
Regnskapsrapport pr. 31.03.2016
Rapporten ble sendt ut sammen med innkallingen, og viser status pr. 31.03.2016. Ingen
kommentarer.
Det ble gjennomført revisjon på regnskapet for 2015, 13.04.16. Revisorene etterspurte
kontrollrutiner ved fakturering. Utkast til slike rutiner ble lagt frem av kretskonsulenten, og
godkjent av styret. Se vedlegg.
K-sak
93/2015/2017
Sommeravslutning?
Våren og forsommeren er en hektisk tid. Vi bestemte oss derfor for å sette av fredag 19. august, til
en felles samling.
K-sak
94/2015/2017
Forbundstinget 2016
Kretsleder Anne Løndalen representerer kretsen under forbundstinget 30. april og 1. mai, samt
under kretsledermøtet i forkant og Åpent Forum, fredag 29. april. To fra Rogaland, Alte Nilsen og
May Brit Harestad Osaland, er innstilt til det nye forbundsstyret.
K-sak
95/2015/2017
Utvalgene orienterer
*Utdanning:
- Kurshelgen blir 26. – 28. august. Slik det ser ut nå blir den i Vågen Idrettshall/Sandnes Turnhall
og på Skeiene Ungdomsskole. Utkast til invitasjon ble lagt frem for kretsstyret. Invitasjon sendes
ut i løpet av april. Stein Erik og Liv Tone kan være med under kurshelgen. Vi hører med utvalgene,
alle medlemmer, om de kan være til stede og bidra under Kurshelgen.
- Det vil ikke bli mulig å søke om midler til GymX-kurs for resten av 2016, noe som berører våre
kurs under Kurshelgen.
- Kursplanen for høsten begynner å ta form. Vi har fått en kurslærer til IGS 1, samt at vi vil
gjennomføre et hjelpetrenerkrus og flere sikringskurs.
*GU ungdom:
- Gym Cup ble arrangert lørdag 9. april, av Brusand, med 98 påmeldte deltakere fra 5 foreninger.
Alle deltakerne fikk gull-medalje. Utvalget ønsker å se på retningslinjene på nytt, slik at vi får en
bredere fordeling av medaljevalørene, og et bedre arrangement.
*Turn:
- Korrigering av retningslinjene for KM: Klasse gutter rekrutt 11 og 12 år, skal være en klasse,
ikke to, slik det står nå.
- Stian har kvalifisert seg til OL.
- Stavanger TF har arrangert NM junior og Norgescup/24-cup.
- Det kom en del spørsmål fra om støtte til samlinger, og budsjett for disse. Det ble gjort noen
avklaringer. Utvalget kommer tilbake med eventuell søknad om støtte til samlinger.
*GU Barn:
- God påmelding til BTF, ca. 1200.
- Sissel åpner stevnet på Klepp og Anne stevnet på Tasta.
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- Reidun tar møtet med Tasta og Anne møtet med Klepp (møte med arrangør av BTF, før stevnet).
- Barnas TF neste år: Stevneprogram 1. – 4. trinn, laget av Nærbø Turn, er nesten ferdig. Linn S.
Garborg lager stevneprogram for 5. – 7. trinn, for Stavanger TF. Vi satser på godkjenning av disse
før sommerferien.
*Topp:
- Det var konkurranse på Ålgård søndag 17. april, med stor deltakelse.
- Kretsdommerkurs ble gjennomført 8. – 10. april.
*RG:
- Invitasjon til KM er sendt ut.
K-sak
96/2015/2017
Telefongodtgjørelse/godtgjørelse
Ved en feil ble det trukket skatt av telefongodtgjørelse utbetalt til styre og utvalgsledere i 2015.
Dette har NGTF ryddet opp i.
K-sak
97/2015/2017
Eventuelt
*Stevneprogram BTF: Det er liten deltakelse. Er det vært å fortsette med dette? Hvem ser på
dette? Det er et ønske fra utvalget om at tar opp dette på et senere møte.
*Klepp ønsker å ha Voksenstevnet i 2019, i stedet for 2018, da de er tildelt dette. Vi prøver å
skaffe ny arrangør til 2018 (todagersstevne).
*Fadderordningen: Det skal gjennomføres faddermøter i oktober.
*RG – Arrangør ønsker at en representant fra stryet skal åpne KM, som gjennomføres 28. – 29.
mai. André representerer kretsstyret, og foretar den offisielle åpningen.
*RG: Norgesfinale 21. - 22. mai i Stavanger, Anne er invitert til å delta på premieutdelingen. Hun
stiller.
*Anne og Rut Evy var på RIK sitt idrettsting. Tingforhandlingene ble gjennomført på en rask og
effektiv måte. Fantastisk ungdom bidro på fredagskvelden. De kom med sine ønsker. De ønsker
hall, det spiller ingen rolle hvordan den ser ut.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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