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Protokoll
fra møte i Kretsstyret nr. 2/2017/2019, Idrettens Hus, Jåttåavågen, onsdag 19. april 2017 kl.
18.00 – 20.30
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem/GU voksen
Varamedlem
GU barn
GU ungdom
Tropp
Utdanning

Anne Løndalen
Stein Erik Ansethmoen
Tone Røksund
Anne Sofie Austigard
Hanne Brede
Jannik Johansen
Petter Reffhaug
Elisabeth Ueland

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Turn menn
Turn kvinner
RG

Kim Hauge
Rut Evy Pettersen
André Knutsen
Odin Nielsen
Siv Rita Eikeskog
Cathrine Lanne

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

Protokoll 1/2017/2019
Oppfølging av saker
Kurshelg 2017, 25. – 27. august
Barnas Turnfestival 2017
Søknad om støtte til Troppsgymnastikk-samling
Ny gruppe, Mastra IL gym- og turn.
Utvalgene orienterer
Eventuelt

15/2017/2019
16/2017/2019
12/2017/2019
17/2017/2019
18/2017/2019
19/2017/2019
20/2017/2019
21/2017/2019

K-sak
15/2017/2019
Protokoll 1 ble godkjent.

Protokoll 1/2017/2019

K-sak
16/2017/2019
Oppfølging av saker
*Retningslinjer Vestlandsmesterskap i Turn. Utkast fra RGTK er sendt Hordaland. De hadde noen
kommentarer. Det er en dialog på saken, som vil bli fulgt opp i senere møter. VM for 2017 er
godkjent som nasjonal konkurranse for turn kvinner og turn menn, for aspiranter 6 – 10 år, av
NGTF.
*Vi tok opp igjen retningslinjene for RG-konkurranser i kretsen, og kom innspill til et par
korrigeringer. Disse sendes til utvalgsleder, der vi ber om bekreftelse, før endelig godkjenning.
*Protokoll fra forbundsstyremøte i mars: Det blir kretsenes seminar helgen 22. – 24. september.
Sett av helgen!
K-sak
12/2017/2019
Kurshelg 2017, 25. – 27. august
Vi gikk igjennom 1.utkast av invitasjonen, som også er sendt til kurslærerne. Endelig invitasjon
sendes foreningene i løpet av uken, samt legges på hjemmesiden/terminlisten. Vi trenger
hjelp/arbeidskraft fra styre- og utvalgsledere, til selve gjennomføringen av Kurshelgen. Det
kommer en e-post om dette, til de aktuelle.
K-sak
17/2017/2019
Barnas Turnfestival 2017
Det har vært jobbet mye med å få til overnatting på skoler og andre alternative overnattingstilbud
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i Stavanger. Kretsen ønsker at alle skal få tilbud om overnatting, og jobber videre med å få til
dette, i samarbeid med Stavanger TF.
K-sak
18/2017/2019
Søknad om støtte til Troppsgymnastikk-samling
Troppsgymnastikkutvalget, med Sandved Turn som teknisk arrangør, arrangerer
Troppsgymnastikk-samling i Sandneshallen 22. april. Søknad om støtte på kr. 10 000, til Sandved
Turn, ble innvilget.
K-sak
19/2017/2019
Ny gruppe, Mastra IL gym- og turn.
Mastra IL har opprettet en egen Turngruppe. Vi ønsker de velkommen! Deres trenere har allerede
deltatt på trenersamling og kurs.
K-sak
20/2017/2019
Utvalgene orienterer
*GU voksen:
- Det blir Kretsturnstevne i Tananger, med 219 påmeldte. Det blir et innendørs-stevne.
- Program til neste års stevne (på Klepp) godkjennes i vår.
*GU ungdom:
- Gym Cup er vel gjennomført, med god stemning.
- Utvalget planlegger å lage en poster til oppheng i haller der ungdom trener, for å presentere
våre kommende arrangement. Målet er å være synlig.
- Bulletin 1 for Eurogym 2018, er nå publisert (Belgia 15. – 19. juli 2018).
*GU barn:
- Fordeling av de påmeldte til Barnas Turnfestival ble gjort 1. april.
*Tropp:
- Det blir treningssamling i Sandneshallen til helgen (22. april).
- Det er flere nasjonale konkurranser de kommende helgene. Nå er det stor aktivitet.
*Utdanning:
- Det jobbes med Kurshelgen.
- Det var god respons på Kretstinget, med ønsker om kurs og samlinger.
- Noen ønskes Trener 1, en annen helg enn Kurshelgen. Vi må huske at det kun er ett år en ikke
kan delta på begge deler. Utvalget mener at dagens løsning er god.
- Når det gjelder Trener 1, er det viktig med informasjon om teoridelen og e-modulene. Det er
lurt at noen voksne i foreningen tar kurset sammen med unge trenerne.
K-sak
21/2017/2019
Eventuelt
*Fadderordningen: Kretskontoret sender ut informasjon til foreningene om den nye
fadderfordelingen. En fadders oppgave er å være bindeledd mellom forening og krets. Har
foreningene spørsmål, så kan de ta kontakt med sin fadder.
*Stein Erik: Rogaland Idrettskrets sitt areal og anleggsutvalg skulle hatt møte i mars og april. Ny
dato 25. april.
*Representasjon RG, kommende helg (Vår-Cup i Stavanger): André skulle representere kretsen,
men har meldt forfall. Vi spør Cathrine om hun kan være vår representant.
*Det er ønske om en ny trenersamling. Vi jobber for å få til en ny til høsten.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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