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. 16/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåavågen, tirsdag 17.januar 2017
kl. 18.15 – 20.00
Tilstede:
Kretsstyret

Administrasjonen:
Forfall:
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139/2015/2017
140/2015/2017
114/2015/2017
141/2015/2017
111/2015/2017
142/2015/2017
143/2015/2017
144/2015/2017
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146/2015/2017
147/2015/2017
148/2015/2017

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Turn menn
GU voksen

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Kim Hauge
Stein Erik Ansethmoen
Liv Tone Matnisdal
Odin Nielsen (fra 20)
Tone Røksund

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Styremedlem
Varamedlem
GU barn
GU ungdom
Utdanning
Tropp
Turn kvinner

Trond Grønås
André Knutsen
Reidun Skretting
Jannik Johansen
Elisabeth Ueland
Petter Reffhaug
Siv Rita Eikeskog

Protokoll 15/2015/2017
Oppfølging av saker
Faddermøter
Protokoll forbundsstyremøte 01.12.2016
Kretstinget 10. – 11. mars 2017
Justering av RGTKs lov – forslag til Kretstinget
Innstilling - Ærestegn
Regnskapsrapport des.
Budsjett 2017 og 2018
Stipend 2017
Utvalgene orienterer
Eventuelt

K-sak
139/2015/2017
Protokoll 15/2015/2017
Korrigering, utvalgene orienterer, GU voksne: De står det at Tone Røksund lager program til
kvinnelige veteraner. Det riktige skal være at Tone kommer til å søke om å få lage dette
programmet.
K-sak
140/2015/2017
Oppfølging av saker
*Vi har fått positiv tilbakemelding fra Skolemøte i Rogaland. De ber oss sende inn et kursforslag
innen utgangen av jan. Utdanningsutvalget jobber med saken. Ingen andre utvalg/grener har gitt
innspill til innhold. Utdanning ønsker å tilby sikringskurs i Trampett, idèkurs i tumbling, samt et
kort idèkurs i en annen gren.
K-sak
114/2015/2017
Faddermøter
Det har ikke vært gjennomført noen nye faddermøter siden sist styremøte. Vi gjennomfører
faddermøter for alle på Kretstinget. Hver fadder kontakter sin forening for å oppfordre de til å delta
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på Kretstinget.
K-sak
141/2015/2017
Protokoll forbundsstyremøte 01.12.2016
Denne ligger nå tilgjengelig på nett: http://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/sentraledokumenter/#1449577149578-31effd90-619c
K-sak
111/2015/2017
Kretstinget 10. – 11. mars 2017
Årsrapporter: Vi kan ikke ha lenker i rapporter. Vi trenger ikke alle detaljresultater med alle
deltakere, på lokale konkurranser. Resultater fra KM holder, samt resultater fra kretsens deltakere
i regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser.
Påmelding: Det er kommet noen påmeldinger fra styret, utvalg og gjester. Det er liten påmelding
fra foreninger enda. Påminnelse er sendt ut.
Styrets beretning: Det ble gjort noen små korrigeringer på denne.
K-sak
142/2015/2017
Justering av RGTKs lov – forslag til Kretstinget
Styret oppdaterte RGTKs lov i forhold til ny lovnorm, på styremøte den 9.februar 2016. Denne
legges nå frem på tinget. Styret går inn for en endring, dato for Kretsting. Dette endres fra «innen
utgangen av februar» til «innen utgangen av mars».
K-sak
143/2015/2017
Innstilling – Ærestegn
Utnevnelsene blir offentliggjort på tinget.
K-sak
144/2015/2017
Regnskapsrapport des.
Rapport t.o.m november 2016 er sendt ut til styret. Rapport for desember foreligger ikke enda.
Saken utsettes til neste møte. Det blir revisjonsmøte 21. februar.
K-sak
145/2015/2017
Budsjett 2017 og 2018
På bakgrunn av innspillene fra enkelte utvalg, gjøres det en korrigering i forhold til
budsjettforslaget som ble lagt frem på styremøte i nov. Dette innebærer at alle utvalgsmedlemmer
får tilbud om å delta på Kretsting og USK, på kretsen sin regning. Styret kan budsjettregulere
midlene som ikke blir brukt, til aktivitetssamlinger for grenene. Styrets forslag til budsjett legges
frem på Kretstinget.
K-sak
146/2015/2017
Stipend 2017
Det kom inn 6 søknader til trenerstipend og 6 søknader til utøverstipend, innen fristen, 1.des.
2016. Offentliggjøring av tildelingen skjer på Kretstinget eller ved utdeling annet sted. Totalt deles
det ut kr. 10 000 i hver kategori.
K-sak
147/2015/2017
Utvalgene orienterer
*GU barn: Det blir gjennomgang for stevneprogrammene til BTF 2017, søndag 22.jan. i Stavanger
Turnhall. Invitasjonen til BTF sendes ut snart. Reidun deltar på Turntreff 1. – 4. trinn i Sandnes.
Sissel deltar på Turntreff 1. – 4. trinn på Brusand.
*GU voksen: Invitasjonen til Kretsturnstevnet kommer snart.
*GU ungdom: I utlysningsteksten for arrangement (tildeling under Kretstinget) er GymCup og
Turntreff delt i to ulike arrangement. Vi har nå bestemt oss for å slå disse sammen til ett. Søkere
til arrangementet, vil disse bli orientert om vedtaket.
*Tropp: Invitasjon til 1.seriekonkurranse er sendt ut.
*Turn kvinner: Siv Rita har overtatt som leder i utvalget.
*Utdanning: Det jobbes for å få til et ekstra sikringskurs 1. Det blir GymX-kurs lørdag 21.jan., 11
påmeldte. Dette kurset ble satt opp etter at vårens andre kurs var terminfestet.
K-sak
148/2015/2017
Eventuelt
*Forbundstinget for 2018: Det er lyst etter arrangør.
*Landsturnstevnet 2021: Det er lyst etter arrangør.
*Anlegg:
- Areal- og anleggsutvalget i Rogaland Idrettskrets ber om innspill angående prioriteringer av
anlegg som skal bygges i fremtiden. Stein Erik, som sitter i utvalget, orienterte styret i RGTK, og
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vil gi en tilbakemelding til RIK. Vi spiller inn at vi ønsker en basishall i forbindelse med nybygg av
alle haller.
- Stein Erik er deltaker i prosessen med hall til Sola Turn (Sola Arena).
*Neste styremøte: 22. februar.
*Representasjon:
- GymX, 21. jan.: Anne
- Gjennomgang BTF, 22. jan.: Reidun og Anne
- Kretsledermøte, Oslo 28. – 29. jan.: Anne
- Turntreff 1. – 4. trinn, 4. feb.: Reidun – Sandnes og Sissel – Brusand
- 1.seriekonkurranse, 19. feb.: Trond
*Deltakeravgiften på Kretsturnstevnet for voksne øker med kr. 10, dersom arrangør ønsker dette.
Det er for å dekke inn kostnad ved stevneprogram for veteranene.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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