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. 15/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåavågen, onsdag 16.november
2016 kl. 18.15 – 19.40
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Turn kvinner
Turn menn
Utdanning
GU barn
GU voksen

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Kim Hauge
Stein Erik Ansethmoen
Mari Asp
Odin Nielsen (fra 19)
Elisabeth Ueland
Hanne Brede
Tone Røksund

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
GU ungdom
Tropp

Trond Grønås
Liv Tone Matnisdal
André Knutsen
Jannik Johansen
Petter Reffhaug

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

Protokoll 14/2015/2017
Oppfølging av saker
Faddermøter
Regnskapsrapport pr. oktober
Kretstinget 10. – 11. mars 2017
Langtidsplan RGTK 2017 – 2020
Utvalgene orienterer
Eventuelt

134/2015/2017
135/2015/2017
114/2015/2017
136/2015/2017
111/2015/2017
129/2015/2017
137/2015/2017
138/2015/2017

K-sak
134/2015/2017
Protokoll 14/2015/2017
Protokoll 14 ble godkjent, med en merknad. Representasjon under eventuelt: KM Turn var i
Stavanger, ikke Sandnes.
K-sak
135/2015/2017
Oppfølging av saker
*Trener og utøverstipend for 2017 er lyst ut. Søknadsfrist er 1.desember.
*Protokoll fra forbundsstyret er sendt ut. Den ligger også tilgjengelig på nett.
*Det ble gjennomført en vellykket trenersamling med 25 trenere i Sandnes (Residence) fredag.
Dette vil bli gjentatt! Tusen takk til Elisabeth Ueland, som loset oss gjennom det hele!
*Husk fristen for rapporter fra utvalg: 1.desember!
*Flere har løst trenerlisens siden sist.
*Husk påmelding til julemiddag, frist 20.nov.
*Gym Cup og Ungdommens Turntreff, 1.–2. april: Sola tar antagelig på seg arrangørjobben, men
det er ikke endelig bekreftet.
K-sak
114/2015/2017
Faddermøter
Kim har hatt faddermøte med Ganddal, Klepp, Figgjo, Oltedal, Ålgård og Dirdal, på Ålgård.
Tema som ble tatt opp: Kretsting, arrangement i kretsen, tidspunkt for turntreff, kurs,
trenersamling, lisenser, forskjell mellom RIK og RGTK, utveksling av trenere/trenere besøker
hverandre.

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

side 2

Rut Evy og Andre kjører sine faddermøter sammen, på et senere tidspunkt. Stein Erik skal ha møte
med sine foreninger etter jul.
K-sak
136/2015/2017
Regnskapsrapport pr. oktober
Rapporten var utsendt i forkant av møtet. Ingen kommentarer.
K-sak
111/2015/2017
Kretstinget 10. – 11. mars 2017
*Merete Smith har sagt ja, til å holde foredrag fredagskvelden.
*Invitasjonen vil bli sendt ut i løpet av november.
*Grovskisse av program ble presentert av Anne.
*Ordstyrere og referenter blir forespurt.
* Første utkast til budsjett for 2017 og 2018 er laget. Det vil bli sendt ut styre og
utvalgsmedlemmer for innspill, for så å bli lagt frem for godkjenning på neste styremøte. Det er
kun budsjettert for en representant pr. utvalg på Kretstinget. Det vil bli laget en tidsfrist for å søke
på midler som kan tildeles.
K-sak
129/2015/2017
Langtidsplan RGTK 2017 – 2020
Alle utvalg må bekrefter sin del, innen 1.desember. Planen vil bli sendt til alle i utvalgene.
K-sak
137/2015/2017
Utvalgene orienterer
*GU voksen: Det var gjennomgang Bjørg sitt stevneprogram i helgen. Turid Førland har påtatt seg
å ta ansvar for programmet til veteranene under kretsturnstevnet i 2017. Linn Skretting har
ansvar for stevneprogrammet «spøkelser» på kretsturnstevnet i 2017. Tone Røksund lager
stevneprogram for veteraner i 2018.
*GU barn: Det var Turntreff 5. – 7. trinn i Sandnes 30. oktober. Det gikk veldig fint. Utvalget
skal fordele de påmeldte gymnastene til Turntreff 1. – 4. trinn, etter påmeldingsfrist 1.des.
*Turn kvinner: KM og VM de to siste helgene. Mange deltakere på KM.
*Turn menn: Norgesfinale neste helg. Spennende å se om vi kan hevde oss. Høg aktivitet, men nå
er sesongen snart over.
*Tropp: KM og 2.seriekonkurranse gjennomført. Gode tekniske gjennomføringer. Lite dommere og
lange konkurranser. Hva gjør vi for å korte ned konkurranslengden? Dette er en utfordring som
utvalget må se nærmere på.
*Utdanning: Det er laget en ny facebookgruppe for trenere/instruktører etter trenersamlingen, sist
fredag. Vårens kurs er nå publisert i terminlisten til NGTF.
K-sak
138/2015/2017
Eventuelt
*Utviklingsplaner ble vedtatt av idrettsstyret, inkludert idrettspolitisk dokument, 4.nov. Dette er
noe alle i kretsen bør ha kjennskap til. Kretskonsulenten sender de til alle i utvalgene og styret.
*GU voksen forslår at det avsetter kr. 2000 i 2017 budsjettet til Havørn, arrangør av
kretsturnstevnet 2017, som kompensasjon for stevneprogrammet til veteranene. Dette ble endret
etter kontraktsignering. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken.
*Rut Evy vil gjerne bidra i forhold til GU barn og GU ungdom, som tidligere bestemt.
*Stein Erik ar vært på utstyr og anleggskonferanse. To foreninger la fram sin prosess frem til hall,
med sine utfordringer. Denne gangen var det mest fokus på utstyr. Beste konferanse til nå. Fra
Rogaland deltok Ålgård og Bryne.
*Innspill: Kan vi være tilstede på neste skolemøte i Rogaland, fredag 17.nov. 2017? Vi tar kontakt
og hører om vi kan ha et turnrelatert kurs.
*Neste styremøte blir 17.januar.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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