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. 3/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåvågen, onsdag 27. mai 2015
kl. 18.15 – 20.20
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Gymnastikkutvalget, voksen
Gymnastikkutvalget, barn
Gymnastikkutvalget, ungdom
Tropp
Turn kvinner
Turn menn
RG
Utdanning

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Stein Erik Ansethmoen
Kim Hauge
André Knutsen
Tone Røksund
Reidun Skretting
Trine Grude
Petter Reffhaug
Siv Rita Eikeskog
Kjetil Kjellevold
Susanne Hamre
Margrete Ræge

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Varamedlem

Trond Grønås
Liv Tone Matnisdal

Saksoversikt:
K-sak 23/2015/2017 Protokoll 2/2015/2017
K-sak 24/2015/2017 Oppfølging av saker
K-sak 25/2015/2017 Barnerettighetsbestemmelsene
K-sak 26/2015/2017 Dato for styremøter høst, og ny dato for styrekurs
K-sak 27/2015/2017 RGTK 100 år i 2019
K-sak 28/2015/2017 Utvalgene orienterer
K-sak 29/2015/2017 Eventuelt

K-sak 23/2015/2017 Protokoll 2/2015/2017
Protokollen ble godkjent uten merknader.
K-sak 24/2015/2017 Oppfølging av saker
*BTF: Kretsen jobbet intenst med å finne en alternativ overnatting til den foreningen som ikke
fikk tilbud om overnatting i Sandnes. Vi endte opp med å gi de et tilbud i Stavanger, men da
hadde de allerede bestemt seg for å gjennomføre et alternativt arrangement i egen forening,
og valgte derfor å ikke delta på BTF.
*Kretsenes Seminar: Tidsfristen for å melde inn saker er gått ut. RGTK har meldt inn en sak,
ref. sist kretsstyremøte. Invitasjon er ikke kommet enda, men sett av helgen om du vil være
med.
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K-sak 25/2015/2017 Barnerettighetsbestemmelsene
Kretsleder tok utgangspunkt i en lokal sak, og informerte oss om denne. Dette var grunnlaget
for diskusjon. Det er viktig at vi forholder oss til Idrettens Barneidrettsrettighetsbestemmelser.
Utvalgene har en spesiell rolle i forhold til oppfølging av disse!
Vi sender en felles mail til alle foreningene, og oppfordrer de til å sette seg godt inn i Idrettens
Barnerettighetsbestemmelser, og forholde seg til disse.

K-sak 26/2015/2017 Dato for styremøter høst, og ny dato for styrekurs
Styrekurs: Ønske om nytt kurs 1. eller 2. september.
Styremøter:
-

Tirsdag 25.august

-

Onsdag 23.september

-

Tirsdag 27.oktober

-

Fredag 20.november – juleavslutning/julebord

K-sak 27/2015/2017 RGTK 100 år i 2019
Vil vi markere dette? Hvordan? Vi hadde en idemyldring rundt dette. USK kan være et sted å
involvere foreningene. Vi tar saken opp igjen senere.

K-sak 28/2015/2017 Utvalgene orienterer
GU voksen: Kretsturnstevnet er i rute.
Turn: Mye aktivitet. Det er en positiv utvikling i idretten lokalt. Stavanger deltok på NM junior
jenter, for første gang på mange år. 2. norgescup er nå til helgen. God samarbeid om trening,
på grunn av stengt hall i Stavanger. Nivået på guttene er stigende. Gymnaster fra Rogaland
deltok på nordiskmesterskap, som representanter fra Norge. Det er samling i Sandnes for
gutter, helgen 6. – 7. juni. KM blir 20.septeber.
Utdanning: De fleste av høstens kurs er klare, og invitasjoner er sendt ut. Påmeldingene er
begynt å komme inn.
GU ungdom: GIV på Sotra, 12. – 14. juni. Anne representerer kretsen. Ønske om å være
synlige i media. Turntreffet på Klepp er satt til siste helg i november. Ny arrangør i Hordaland
for GIV i 2016. Vi er velkommen dit, selv om vi ikke kunne være arrangør. Det ble stilt
spørsmål om hvor vidt det blir det GIV i 2017, når det er Landsturnstevnet er lagt til
Haugesund? Trine forhører seg.
Tropp: Ingeborgpokalen/KM ble arrangert i Haugesund, med stor deltakelse, også deltakere fra
Hordaland. Ny nasjonal deltakelse for Haugesund og Sandnes. Sist helg var det Rolacup.
Sandnes og Haugesund deltar på kvalifisering til junior NM. Mange skal til Ollerup på
treningssamling i sommer. Det blir Treningssamling under Kurshelgen.
RG: Ny trener i Stavanger Turnforening. Norgesfinalen i Ålesund denne helgen. Jobber med å
få til et godt lag til Landsfinalen i november. KM blir 20.september.
GU barn: Ligger i rute i forhold til BTF. GU har vært i møte med begge arrangører. Det blir
godkjenning av neste års program før sommerferien.
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K-sak 29/2015/2017 Eventuelt
*Kretsenes seminar: Et ønske om at alle utvalgene er representert.
*Tema kretsenes seminar: Det er et ønske fra RGTK at vi kan holde kursene i IGS og Gymlek
uten Trener 1.
*Jubileumsshow/markering i Oslo 9.mai. Kretsen var representert med deltakere fra styret.
Jubileumsboken ble kjøpt inn til styre og utvalgsledere. NGTF har reagert på hvordan
Jubileumet ble promotert på NRK. Dette har de fulgt opp.
*De som er tildelt stipend fra RGTK, vil få beskjed om dette pr. e-post.
*Arrangement i forbindelse med sandvolleyballen. Invitasjon fra RIK og Thon Hotell.
Tone og Margrete vil delta 10.jui (RIK) og Kim og Andre stiller den 11.juni (Thon)
*Diett under reise. Ved representasjon av krets, ved tilstelning som ikke inkluderer mat,
gjelder statens satser for kretsstyre og utvalg.
*Det blir felles busstransport til GIV, Sotra 12. – 14. juni.
*Stein Erik representerer RGTK i Idrettskretsens areal og anleggsutvalg.
*Kim har kontaktet lokale medier, og fått kontaktpersoner fra mange av disse. En liste over
dette sendes ut til våre kontakter, slik at de kan bruke dette ved egne arrangement. Kim følger
opp våre arrangement videre.

Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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