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. 5/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåvågen, onsdag 23. september 2015
kl. 18.15 – 21.00
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Gymnastikkutvalget, ungdom
Gymnastikkutvalget, barn
Utdanning
RG

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Stein Erik Ansethmoen
Kim Hauge
Liv Tone Matnisdal
Jannik Johannesen
Reidun Skretting
Margrete Ræge
Cathrine N.N. Lanne

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Varamedlem
Gymnastikkutvalget, voksen
Turn kvinner
Turn menn
Tropp

Trond Grønås
André Knutsen
Tone Røksund
Siv Rita Eikeskog
Kjetil Kjellevold
Petter Reffhaug

Saksoversikt:
K-sak 37/2015/2017
K-sak 38/2015/2017
K-sak 39/2015/2017
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak

40/2015/2017
41/2015/2017
42/2015/2017
43/2015/2017
44/2015/2017
34/2015/2017
45/2015/2017
46/2015/2017

Protokoll 4/2015/2017
Oppfølging av saker
Endret deltakeravgift BTF,
se vedlagt søknad og budsjett fra Klepp
Budsjett BTF og kretsturnstevnet 2016
Regnskapsrapport pr. 31.08.2015
Utvikling og samarbeidskonferanse (USK) 2016
Langtidsplan RGTK – statusoppdatering
Ny periode for utvalgene
Kretsenes seminar
Utvalgene orienterer
Eventuelt

K-sak
37/2015/2017
Protokoll 4/2015/2017
Protokoll 4 ble godkjent uten kommentarer.
K-sak
38/2015/2017
Oppfølging av saker
*Barneidrettsbestemmelsene og rettighetene: Vi har igjen blitt kontaktet av foreldre og foreninger.
Det ble orientert om noen konkrete henvendelser, der styret fikk uttale seg, og tatt stilling til veien
videre. Kretsleder og konsulent videreformidler dette.
*Kurshelg – evaluering: Mye positiv tilbakemelding på kurslærerne og stor spennvidde/variasjon i
kurser. Dumt at vi må være i flere haller, og det etterlyses bedre skilting. Ødelegger vi for egne
kurs ved å ha så mange tilbud samtidig? Det er noe å tenke på til neste år.
*Jakker: Det ble kjøpt inn jakker til styret og utvalgsledere i kretsen, under kretsenes seminar. Vi
må bestille trykk, før de blir utdelt.
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39/2015/2017

Endret deltakeravgift BTF,
se vedlagt søknad og budsjett fra Klepp
Reidun forlot lokalet, da søknad kom fra hennes forening.
Ny fremtidig deltakeravgift for BTF, ble vedtatt til kr. 375, i henhold til søknad.
K-sak
40/2015/2017
Budsjett BTF og kretsturnstevnet 2016
Budsjettet for BTF 2016, fra Tasta og Klepp, ble godkjent.
Budsjettet for kretsturnstevne for voksne, fra Sola 2016, ble godkjent.
Stevneavgift ble vedtatt til kr. 400.
K-sak
41/2015/2017
Regnskapsrapport pr. 31.08.2015
Regnskapsrapport t.om. august ble sendt ut før møtet. Solid økonomi. Ingen kommentarer.
K-sak
42/2015/2017
Utvikling og samarbeidskonferanse (USK) 2016
USK skal arrangeres i sørfylket, fredag og lørdag 26. – 27. februar. Anne-Kristin forespør hotell, og
ber om tilbud. Rut Evy og Kim er komitemedlemmer for arrangementet. Vi ønsker å inkludere
ungdom som gruppe også denne gangen. Saken vil bli fulgt opp på møter fremover.
K-sak
43/2015/2017
Langtidsplan RGTK – statusoppdatering
Vi hadde en gjennomgang av langtidsplanen til RGTK, der vi oppsummerte status for de ulike
utvalgene. Det kom noen innspill til endringer, ved utarbeiding av neste langtidsplan.
K-sak
44/2015/2017
Ny periode for utvalgene
Vi trenger nye medlemmer i utvalg for Turn kvinner og Turn menn, og ber de foreningene med
aktive medlemmer spille inn kandidater. Andre utvalg fortsetter med samme medlemmer.
Vi ser på tidligere retningslinjer for utvalgene. Konsulenten sender de som eksisterer, til de
resterende utvalgene.
K-sak
34/2015/2017
Kretsenes seminar
Muntlige tilbakemelding fra de som deltok fra RGTK. Referat kommer.
Lørdag var det fokus på markedsføring og omdømmebygging. Søndag var det temaene:
barneidrettsbestemmelsene- og rettighetene og lederopplæring. Deretter delte en seg etter grenaktiviteter. Det var et eget møte for utdanning og et for kretsledere.
K-sak
45/2015/2017
Utvalgene orienterer
*RG: Vel gjennomført KM i helgen i Stavanger. Vi må presisere retningslinjene overfor arrangør.
Stavanger TF har fått en deltaker på landslaget, Liv Arstad. Det vil bli rekrutteringsuttak framover
for jenter født i 2003 – 2005. Landsfinalen arrangeres i Tromsø 13. – 15. nov. Målet er 2. plass for
regionen (som ble nr. 3 i fjor), som stiller med gymnaster fra Straen, Stavanger og Haugesund.
*GU barn: Det var gjennomgang av programmet til BTF 2016 på Klepp. Det var mange på
program 1. – 4. trinn, ikke så mange på 5. – 7. trinn. Mange unge flinke trenere. Det blir Turntreff
5. – 7. trinn på Sandnes.
* Utdanning: Stor aktivitet på kurs. GymX og Trener 1 i Skudenes, gjenstår i høst. Planen for
våren er i startgropen.
*GU ungdom: Listen over foreninger som har ungdom er nå klar. Neste på programmet er
besøksrunden. Utvalget jobber videre med representasjonsklær.
*GU voksen: Tone reiser til Bergen for gjennomgang til programmet for Vestlandsturnstevnet i
Stryn, 3. oktober.
*Tropp: Sandnes deltar på NM i helgen.
*Turn: KM i Sandnes i helgen.
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K-sak
46/2015/2017
Eventuelt
*Anleggskonferanse: Stein Erik har meldt seg på, og representerer kretsen.
*Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ønsker å fremme et forslag for styret i NGTF, der en
endrer plasseringen av IGS, Gymlek og SALTO i Trenerløypa, slik at en kan ta utdanningen til
disse konseptene uten først å ta Trener 1. Kretskonsulenten utarbeider et forslag, som sendes
til styret for høring.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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