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. 14/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåavågen, tirsdag 18.oktober 2016
kl. 18.15 – 21.00
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Turn menn
Utdanning
RG
GU barn
GU ungdom

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Kim Hauge
Trond Grønås
Stein Erik Ansethmoen
Liv Tone Matnisdal
Odin Nielsen (fra 20.20)
Elisabeth Ueland
Annie Torkhildsen
Hanne Brede (fra 19)
Jannik Johanesen (fra 19)

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Varamedlem
Tropp
Turn kvinner

André Knutsen
Petter Reffhaug
Mari Asp
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126/2015/2017
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K-sak
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111/2015/2017
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Protokoll 13/2015/2017
Oppfølging av saker
Faddermøter
Protokoll forbundsstyremøte 23.09.2016.
Budsjett BTF 2017, Nærbø og Stavanger
Stipend 2017
Regnskapsrapport 3.kvartal
Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) inviterer idrettsråd
særidretter i fylket til deltakelse i 3 utvalg
Kretstinget 10. – 11. mars 2017
Rapporter utvalg
Budsjett 2017 og 2018
Langtidsplan RGTK 2017 – 2020
Kretsledermøtet – oppfølging lokalt
Julebord 9.desember
Utvalgene orienterer
Eventuelt

og

K-sak
120/2015/2017
Protokoll 13/2015/2017
Protokoll 13 ble godkjent uten merknader.
K-sak
121/2015/2017
Oppfølging av saker
Sak 112, forespørsel om kandidater til komiteer i NGTF. Ingen innspill fra Rogaland. Vi savner
presise svar på henvendelser om hva oppgaven innebærer.
Annie Thorkildsen, erstatter Susanne Hamre i RG-utvalget.

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

side 2

K-sak
114/2015/2017
Faddermøter
Rut Evy har sendt henvendelse til sine fadderforeninger. Hun har fått svar fra to av ti foreninger.
Kim har ringt til sine foreninger, og snakket med 6 av 8. De skal ha møte i Gjesdalhallen neste
tirsdag. De andre i styret skal starte denne jobben nå.
K-sak
122/2015/2017
Protokoll forbundsstyremøte 23.09.2016.
Protokollen er ikke publisert enda. Det vil bli sendt ut melding på e-post, når den er publisert.
K-sak
123/2015/2017
Budsjett BTF 2017, Nærbø og Stavanger
Budsjettene for BTF 2017 ble godkjent. Vi øsker å gi en tilbakemelding om at det ikke er krav om
programblad, men en programoversikt.
K-sak
124/2015/2017
Stipend 2017
Det blir lyst ut trener og utøverstipend for 2017, med frist 1.desember 2016. Beløpet for begge er
på kr. 10 000. Det vil bli gjort en endring i utlysningen, i henhold til presisering ved sist tildeling.
Vi ønsker heller ikke å begrense det til unge trenere. Anne-Kristin korrigerer, og sender ut først i
november, med søknadsfrist 1.desember.
K-sak
125/2015/2017
Regnskapsrapport 3.kvartal
Regnskapsrapport for 3.kvartal var sendt ut i forkant av møtet. Ingen kommentarer.
K-sak
126/2015/2017
Styret i Rogaland idrettskrets (RIK) inviterer idrettsråd
og særidretter i fylket til deltakelse i 3 utvalg
Vi melder inn Stein Erik som kandidat til anleggskomiteen, hvor han er medlem i dag.
K-sak
111/2015/2017
Kretstinget 10. – 11. mars 2017
- Vi takker ja, til tilbudet fra Hotel Scandic Stavanger City.
- Stein Erik har sagt ja, til å være med i komiteen, sammen med Anne, Rut Evy og Anne-Kristin.
- Vi jobber videre med underholdningsbiten på fredag, samt program lørdags formiddag.
K-sak
127/2015/2017
Rapporter utvalg
Vi minner om at fristen er 1. desember!
Se på målsetninger i den utgående langtidsplanen, og legg inn en kommentar om måloppnåelse.
K-sak 128/2015/2017 Budsjett 2017 og 2018
Fristen for utvalgene for å sende inn forslag var 16.10, denne ble utvidet med en uke.
Det ble vist hvordan inneværende budsjett er satt opp, slik at en lettere skal kunne komme med
innspill til eget utvalgs budsjett for de to neste år.
RG hadde inne en søknad om omdisponering av midlene på årets budsjett. Landsfinalen utgår, og
de ønsker å bruke pengene på dommer/trenerseminar i høst, og/eller omdisponere de til
forbudsdommerkurs i februar 2017. Pengene kan ikke overføres til 2017. (Se forøvrig saken
under.) De kan heller ikke bruke midlene fra Landsfinalen, til høstens dommer- og trenerseminar.
Her må utvalget forholde seg til oppsatt budsjett.
I 2017 blir det nye reglement for konkurransegreinene. Som en følge av dette, blir det nye kurs for
dommerne. Retningslinjene fra NGTF sier: «Kretsen er forpliktet til å utdanne forbundsdommere i
de grener der kretsen deltar med utøvere i nasjonale konkurranser. Kretsen dekker alle kostnader
for egne dommere ved forbundsdommerkurs i alle grener som kretsen har konkurransedeltakere.»
Hvordan løser vi dette økonomisk og praktisk? Det ble besluttet at alle som deltar og består, får
sine utgifter refundert av RGTK. Utvalgene spiller inn forventet antall i forkant av
budsjettprosessen, og styret setter det inn i budsjettet.
K-sak 129/2015/2017 Langtidsplan RGTK 2017 – 2020
Forslag til ny Langtidsplan ble lagt frem. Utvalgene ble bedt om å komme med innspill for sine
aktiviteter/grener. Frist: 1.november!
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K-sak 130/2015/2017 Kretsledermøtet – oppfølging lokalt
En spennende og innholdsrik helg! Det nye forbundsstyret markerte seg sterkt, og jobber
målbevisst!
Dette vil vi bidra med på kretsnivå: Trenersamling, verdidebatter på Kretsting og USK,
faddermøter og oppdatering av retningslinjer.
Det blir Trenersamling den 11.nov. Anne og Elisabeth har ansvar for samlingen.
K-sak 131/2015/2017 Julebord 9.desember
Det blir julebord fredag 9.desember. Invitasjon med mer detaljer kommer.
K-sak 132/2015/2017 Utvalgene orienterer
*RG: Godt arbeid i klubbene. Alle har trenere. God rekrutering. To på juniorlandslaget, to
utviklingslaget til junior og 8 på rekrutteringslandslaget. Vi mangler seniorer, men vi har mange å
bygge på. Godt samarbeid mellom klubbene.
*GU voksen: Svært få som deltar på stevneprogrammet, spøkelser, på Landsturnstevnet. De fleste
fra Rogaland deltar på programmet til Bjørg Stangeland.
*GU barn: Sandnes har Turntreff 5. – 7. trinn 30. okt. Det kommer referat fra
kontraktsmøte/evalueringsmøte om BTF 2016/2018.
*GU ungdom:
-Gym Cup og Turntreff Ungdom: GU ungdom har jobbet med å utarbeide ny arrangørguide for et
sammenslått arrangement. Disse sammen med korrigerte retningslinjer for Gym Cupen ble lagt
frem og godkjent, med noen korrigeringer. Ny deltakeravgift blir kr.: 150 (kun Cym Cup) /200
(kun lørdag) /350 (lørdag og søndag) /400 (lørdag og søndag, med GymCup) Ny sats til krets blir
kr 10/50 kr (for de som deltar på Gym Cup).
-Trine slutter i utvalget. Utvalget jobber med å finne en erstatter dersom de ser behov for det.
*Utdanning: Har hatt møte om vårens kurs. Det blir ikke Trener 1 kommende vår. Det jobbes med
å få på plass haller, datoer og kurslærere.
*Turn menn: Det var nasjonal rekruttkonkurranse i helgen. Guttene fra STF, tok sølv i
lagkonkurransen.
*Tropp: Det var EM i helgen. Det ble sølv til to deltakere fra Sandnes TF i junior mix. 14 nasjoner
deltok. Det blir Ingeborgpokal og KM i tropp de neste helgene.
K-sak
133/2015/2017
Eventuelt
*Representasjon:
VM Turn 5. – 6.nov., Stavanger Turnhall: Anne
KM Turn 12.nov., Sandnes Turnhall/Vågen Idrettshall: Odin
Ingeborgpokalen Tropp, Haugesund 23.okt.: Trond
KM Tropp, Sandnes 6.nov.: Trond
Turntreff 5. – 7. trinn, Sandnes 30.okt.: Hanne og Sissel
*Trenerlisenser:
Hele 254 lag var uten trenerlisenser ved inngangen til oktober. 26! av disse er fra Rogaland. Det er
sent ut en påminnelse fra sentralt hold, der en minner om forpliktelsene som foreningene har
overfor sine trenere.
*Kurslærere: Vi er bedt om å melde inn nye kandidater til kurslærere i Trener 1.
*Elisabeth var på Barneturnstevne på Lista (Vest-Agder), som dommer i troppsgymnastikk. Der
hadde de lagt inn en troppskonkurranse som en del av stevnet. Dette var en fin og effektiv måte å
innføre/ufarliggjøre troppskonkurranse på. Det var som en del av aktivitetene på lørdagen. Det var
kjekt å se, og et tips å ta videre!
*Det kom en forespørsel om hvem en kan søke midler hos, dersom en har lovende gymnaster med
svak økonomi. Vi foreslo: Stavanger kommune, bydelsutvalgene og losjene.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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