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. 2/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåvågen, tirsdag 28. april 2015
kl. 18.15 – 21.30
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Varamedlem
Gymnastikkutvalget, voksen
Utdanning

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Stein Erik Ansethmoen
André Knutsen
Tone Røksund
Margrete Ræge

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Gymnastikkutvalget, barn
Gymnastikkutvalget, ungdom
Tropp
Turn kvinner
Turn menn
RG

Trond Grønås
Kim Hauge
Liv Tone Matnisdal
Reidun Skretting
Trine Grude
Petter Reffhaug
Siv Rita Eikeskog
Kjetil Kjellevold
Cathrine N N Lanne

Saksoversikt:
K-sak 15/2015/2017
K-sak 16/2015/2017
K-sak 12/2015/2017
K-sak 17/2015/2017
K-sak 18/2015/2017
K-sak 19/2015/2017
K-sak 20/2015/2017
K-sak 21/2015/2017
K-sak 22/2015/2017

Protokoll 1/2015/2017
Oppfølging av saker
Kurshelg 2015, 29. – 30. august
Regnskapsrapport 1.kvartall 2015
Kretsturnstevne for voksne – delt pris?
Retningslinjer GU
Honorering av hovedtrener på veteranpartiene
Utvalgene orienterer
Eventuelt

K-sak
15/2015/2017
Protokoll 1/2015/2017
Protokoll 1 ble godkjent uten merknader.
K-sak
16/2015/2017
Oppfølging av saker
*BTF Sandnes: Kretsstyret har forespurt Stavanger Turnforening om de kunne ta imot en forening
ekstra, med 98 deltakere, som ikke fikk overnatting i Sandnes. De hadde ikke mulighet for dette,
da de hadde nok med å innkvartere de som skulle til Stavanger i utgangspunktet. Den aktuelle
foreningen valgte deretter å trekke seg fra arrangementet. Kretsen valgte så å undersøke andre
overnattingsalternativer, der krets kan gå inn og være med på å betale overnatting i Sandnes. De
var ikke enstemmighet i kretsstyret om den økonomiske fordelingsnøkkelen mellom arrangør og
krets, som kretsen ønsket å tilby. Kretsleder tar kontakt med Sandnes, for å finne en løsning.
Kretsen ønsker ikke en situasjon der en forening ikke får samme tilbud som de andre.
*Styrekurs: Det blir styrekurs for kretsstyret og utvalgsledere onsdag 3. juni kl. 17 – 21. Wenche
Salte fra RIK blir kurslærer. Vi bestiller pizza til alle.
*GIV: Det er sendt ut forespørsel om behov for fellestransport til Sotra. Kretskonsulenten jobber
videre med dette, basert på de tilbakemeldingene som kommer, og holder kretsstyret orientert.
K-sak
12/2015/2017
Kurshelg 2015, 29. – 30. august
*Utkast til invitasjon til Kurshelg og Treningssamling i tropp, ble lagt frem av kretskonsulenten.
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*Troppssamlingen skal foregå samme helg i Vågen Idrettshall i Sandnes. De må ha egen lunsj i
Vågen Idrettshall. De blir for mange å ha samlet lunsj i Sandneshallen for både treningssamling og
kurshelgdeltakere, slik en opprinnelig så for seg. Troppsutvalget må ta ansvar for samlingen i sin
helhet, med unntak av påmeldingen og bestilling av mat. Anne blir til stede ved oppstart av
troppssamlingen, og gir deltakere instruksjon i hvordan de må bidra med rydding av utstyr og
kjøkken/mat. Kretskonsulenten informerer utvalget om beslutningen.
*Rut Evy er ansvarlig kontaktperson på Skeiene lørdag, under Kurshelgen.
*Kaniner ønskes til Kurshelgen. Dette skriver vi i e-post når vi sender ut invitasjon.
*T-skjorte til de 100 første som melder seg på. Dette kommer også frem i e-posten vi sender ut
sammen med invitasjonen.
*Vi sender invitasjonen til alle trenere med lisens, og presiserer at de må ha godkjenning fra egen
forening før de melder seg på, da faktura blir sendt foreningen.
K-sak
17/2015/2017
Regnskapsrapport 1.kvartal 2015
Regnskapsrapport fra 1.kvartal var sendt ut i forkant av møtet. Ingen kommentarer.
K-sak
18/2015/2017
Kretsturnstevne for voksne – delt pris?
Det har kommet en henvendelse til kretsleder om tidligere omtalte problemstilling. Det er et ønske
om delt pris på stevne og middag på kveldstid. Kretsleder har undersøkt forholdene i de andre
kretsene. Vi fastholder tidligere vedtak.
K-sak
19/2015/2017
Retningslinjer GU
GU og Rut Evy, som representant fra styret, har jobbet med retningslinjene for stevner. Nye utkast
var sendt ut i forkant. Det er kun gjort korrigeringer i forhold til takster for program. Disse skal
legges ved alle retningslinjer for stevner. Nye godkjente takster legges ved protokollen. De gjelder
fra 2017.
K-sak
20/2015/2017
Honorering av hovedtrener på veteranpartiene
Arrangør har ikke ansvar for å honorere de som lager stevneprogram for veteraner. De regnes som
oppvisningstropp.
K-sak
21/2015/2017
Utvalgene orienterer
*GU ungdom: Ny medlem i utvalget blir Lene Kristoffersen fra Klepp IL Turn. Gym Cupen ble vel
gjennomført på Sola 11.mars.
*GU voksen: Det jobbes med oppstillingen til stevneprogrammet på Nærbø. Linn Skretting
Garborg har ansvaret for Flachmoben som NGTF har laget til jubileumet. Den skal brukes som Lær
på Stedet, på Nærbø. Gymnastradaoppstillingen kommer. Voksenstevnet i 2016 blir 29.mai. NGTF
oppfordrer Vestlandet om å stille egen tropp under Golden Age. Dette fordi den nasjonale troppen
blir for stor for en oppvisning. Utfordringen er tatt, og det jobbes med å få til dette.
*GU barn: Programmene for neste års BTF regnes med å bli godkjent i løpet av mai.
*Tropp: Sandnes fikk 2 bronsemedaljer i NM.
*Turn: Stian gjør en solid jobb internasjonalt.
*RG: Snart arrangeres Glade RG-dager, i Asker, der mange fra Rogaland deltar.
K-sak
22/2015/2017
Eventuelt
*Kretsenes seminar: Utkast til program for kretsenes seminar, 19. – 20. september, er sendt ut.
Kretsene er bedt om felles innspill, både på fellesdelen og separatmøtene. Forbundets frist er 15.
mai. Styremedlemmer og utvalg i RGTK har 10. mai som frist for tilbakemelding til kretskontoret.
Alle i styret og utvalgsleder oppfordres til å sette av helgen. Vi kommer tilbake med påmelding når
denne foreligger. Det er et ønske fra Rogaland at en har regiondelte samlinger på separatmøtet for
Bredde, på grunn av felles arrangement (som f.eks. Vestlandsturnstevnet og stevneprogram til
Golden Age)
*Informasjon fra anleggsansvarlig: Nærbø jobber for å få til basishall. Stein Erik har deltatt på
møte der.
*Margrete skal til Oslo for å jobbe med utformingen av Trener 2 – Bredde.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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