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. 11/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåvågen, onsdag 1. juni 2016
kl. 18.15 – 19.45
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Gymnastikkutvalget, barn
Gymnastikkutvalget, voksen
Utdanning
Tropp

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Stein Erik Ansethmoen
Trond Grønås
Liv Tone Matnisdal
Reidun Skretting
Tone Røksund
Margrete Ræge
Petter Reffhaug

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Varamedlem
Turn kvinner
Gymnastikkutvalget, ungdom
Turn menn
RG

Kim Hauge
André Knutsen
Mari Asp
Trine Loadman Grude
Odin Nielsen
Cathrine N N Lanne

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

Protokoll 10/2015/2017
Oppfølging av saker
Søknad om premiestøtte NM Troppsgymnastikk
Tilbud til krets/foreninger
Kurshelgen 2016
Protokoller styremøter forbundet (NGTF)
Redigering av takster, stevneprogram
Utvalgene orienterer
Eventuelt

98/2015/2017
99/2015/2017
100/2015/2017
101/2015/2017
102/2015/2017
103/2015/2017
104/2015/2017
105/2015/2017
106/2015/2017

K-sak
98/2015/2017
Protokoll 10/2015/2017
Protokoll 10 ble godkjent uten merknader.
K-sak
99/2015/2017
Oppfølging av saker
*Samling 19. august: Vi har fått tilbud om en tapasmeny på Hotel Residence i Sandnes den
aktuelle dato. Det ble bestemt at vi går for dette tilbudet, og sender ut påmelding.
*Det kom ønske om tips for å få kortere konkurranser. Følgende forslag kom frem:
- Dele konkurransen på to dager
- Kortere treningstid
- Flere dommere
Dette er en stor utfordring, uten innlysende løsninger. Men vi må forholde oss til gjeldene
retningslinjer.
K-sak
100/2015/2017
Søknad om premiestøtte NM Troppsgymnastikk
Haugesund TF var arrangør av junior NM. I den forbindelse sendte de kretsen en søknad om støtte
til premier. Kretsen ønsker et ferdig regnskap, for så å behandle saken på nytt.
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Rogaland Gymnastikk og Turnkrets
K-sak
101/2015/2017
Saken kommer senere.

side 2

Tilbud til krets/foreninger

K-sak
102/2015/2017
Kurshelgen 2016
Gulvet i Vågen Idrettshall skal renoveres. Hallen blir derfor stengt i hele august. Slik det ser ut nå,
flytter vi søndagens kurs til Sandneshallen, og serverer lunsj til kursdeltakerne lørdag, der de
gjennomfører sine kurs. Sissel hjelper oss med maten lørdag. Søndag stiller Liv Tone.
K-sak
103/2015/2017
Protokoller styremøter forbundet (NGTF)
Det bel tatt opp om vi ønsker å gjennomgå protokoller fra forbundets styremøter på våre
styremøter. Ander kretser praktiserer dette. Disse ligger ute på nett. Det ble bestemt at vi setter
det opp som en fast informasjonssak på våre kretsstyremøter.
K-sak
104/2015/2017
Redigering av takster, stevneprogram
Veteranene ønsker å knytte seg tettere til forbundet. I den sammenheng har forbundet gjort noen
endringer. Veteranene får nå være observatører på tinget, med talerett vedrørende saker som
angår de. Forbundet vil også stå for/betale for deres stevneprogram. Som en forlengelse av dette
kom det forslag om endring av takstene for stevneprogram på kretsturnstevnet. Trenerne for
stevneprogrammet til veteranene blir honorert som andre trenere av stevneprogram.
Oppvisningsprogram for veteraner honoreres ikke.
K-sak
105/2015/2017
Utvalgene orienterer
*GU barn: Det har vært møter med arrangørene av helgens BTF. Det ser ut som om ting er under
kontroll. Hanne Brede er velkommen som medlem i GU barn. Reidun tar kontakt med henne. Det
er greit at de som deltar på stevneprogram for 5. – 7. trinn, er eldre enn 7. trinn, når det blir søkt
om dispensasjon for dette. Bruk av stevneprogram for barn, blir tatt opp på neste Kretsting.
*GU voksen: Det var kretsturnstevne på Sola i helga, med 254 deltakere. Det gikk veldig bra!
Husk detaljer på oppsummeringsmøte.
*RG: Det var KM i helgen, med Straen TF som arrangør. Helgen før var Stavanger TF arrangør av
Norgescup.
*Tropp: Det var dommerkurs i april, som resulterte i 4 nye kretsdommere. Det var
kretskonkurranse på Ålgård helgen etter, med veldig mange deltakere, over 80 kjøringer, pluss
aspiranter. Helgen 21. – 22. mai var det NM for juniorer i Haugesund, med gode resultater av
foreningene fra Rogaland. Sandnes fikk to NM-gull!
K-sak
106/2015/2017
Eventuelt
*Dato for Kretsting 2017: Det ble ytret ønske om å fastsette datoen nå før sommerferien. Den ble
fastsatt til 10. og 11.mars.
*Dato styremøter august:
- 19. aug. kl. 18 – 19, før Tapas
- 31. august 18.15.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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