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. 7/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåvågen, onsdag 13. januar 2016
kl. 18.15 – 21.00
Tilstede:
Kretsstyret

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

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Stein Erik Ansethmoen
Kim Hauge
Liv Tone Matnisdal
André Knutsen
Margrete Ræge
Jannik Johansen
Tone Brede
Odin Nielsen (fra 20.30)
Cathrine N N Lanne (fra 19.30)

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Gymnastikkutvalget, voksen

Trond Grønås
Tone Røksund

Saksoversikt:
K-sak 55/2015/2017
Protokoll 6/2015/2017
K-sak 56/2015/2017
Oppfølging av saker
K-sak 57/2015/2017
Regnskapsrapport pr. 31.12.2015
K-sak 42/2015/2017
Utvikling og samarbeidskonferanse (USK) 2016
K-sak 51/2015/2017
Ny arrangør GymCup 2016
K-sak 58/2015/2017
Ny arrangørguide Turntreff 1. – 4.trinn. Se vedlegg.
K-sak 59/2015/2017
Tildeling av stipend. Se vedlagte søknader.
K-sak 60/2015/2017
Ny Lovnorm særkretser. Se vedlegg.
K-sak 61/2015/2017
NGTF - oppdaterte bestemmelser for delegasjoner og samlinger,
ønske om at også kretsene skal se på sine. Se eget vedlegg.
K-sak 62/2015/2017
Satser kursvert
K-sak 63/2015/2017
Henvendelse fra Sola Turn, se egen e-post.
K-sak 64/2015/2017
Utvalgene orienterer
K-sak 65/2015/2017
Eventuelt

K-sak
55/2015/2017
Godkjent uten kommentarer.

Protokoll 6/2015/2017

K-sak
56/2015/2017
Oppfølging av saker
Saken om utdanningskonseptene som RGTK har sendt forbundet, vil bli tatt opp igjen på et senere
møte, da styret har fått litt mer tid til å se på saken.
Grete Hess Sømme ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2015. Dette ble omtalt i «Gym og
turn», på oppfordring fra RGTK.
K-sak
57/2015/2017
Regnskapsrapport pr. 31.12.2015
Rapporten var sendt ut før møtet. Det ble presisert at dette ikke er et årsoppgjør, men kun en
regnskapsrapport. Årsoppgjøret kommer senere. Det ble påpekt at det er stor treghet i systemet,
fra bilag blir sendt til NGTF, til viderefaktureringen kommer fra NGTF. Avsatte midler til samlinger
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er ikke brukte. Det oppfordres til å gjennomføre samlinger og søke om midlene.
K-sak
42/2015/2017
Utvikling og samarbeidskonferanse (USK) 2016
Arbeidsgruppen med Rut Evy, Kim, Anne og kretskonsulenten har hatt møte. Rut Evy orienterte
om programmet og sa litt om arbeidsfordelingen. Vi håper enda på litt mer påmeldinger.
K-sak
51/2015/2017
Ny arrangør GymCup 2016
Vi mangler fortsatt arrangør til 2016. Vi har enda ikke gitt opp håpet om å få det til. GU ungdom
vil ta direkte kontakt med foreslåtte foreninger.
K-sak
58/2015/2017
Ny arrangørguide Turntreff 1. – 4.trinn. Se vedlegg.
Revidert utkast ble lagt frem, og vedtatt med en liten korrigering. Oppdatert arrangørguide legges
på hjemmesiden.
K-sak
59/2015/2017
Tildeling av stipend. Se vedlagte søknader.
Det var søkere fra Stavanger, Sandnes, Straen og Sandved. Margrete, Anne-Kristin, Stein Erik og
Andre forlot lokalene da avgjørelsene som berørte trenere eller utøvere fra deres forening, ble tatt.
Tildeling/offentliggjøring skjer på UKS eller på en trening.
Vi må forbedre utformingen av søknadsteksten, der vi presiserer at vi er ute etter hva de vil bruke
stipendet til. Det må tydeligere kommer frem at også ledere/trener skal signere.
K-sak
60/2015/2017
Ny Lovnorm særkretser. Se vedlegg.
Ny lovnorm ble vedtatt på NIF sitt idrettsting i vår. Anne-Kristin utarbeider et forslag til ny lov for
RGTK, der tidligere lov tilpasses ny norm. Denne blir lagt frem på neste styremøte.
K-sak

61/2015/2017
NGTF - oppdaterte bestemmelser for delegasjoner og
samlinger, ønske om at også kretsene skal se på sine. Se eget vedlegg.
RGTK vedtar at vi forholder oss til samme retningslinjer som NGTF. Dette formidler vi også til våre
foreninger, og oppfordrer de til å gjøre det samme.
K-sak
62/2015/2017
Satser kursvert
Vi hever satsen til kr. 500 pr. dag.
K-sak
63/2015/2017
Henvendelse fra Sola Turn, se egen e-post.
Kretsen sin mening er at foreningen (her: Sola Turn) må gjøre opp/betale for skaden, så blir det
opp til foreningen hvordan de vil håndtere det videre.
K-sak
64/2015/2017
Utvalgene orienterer
*GU voksen: Gjennomgang 7. februar på Sola
*GU ungdom: GymCup har vært hovedtema, se tidligere sak.
Det kom forslag om endring av tidspunkt for Ungdommens Turntreff. Dette er et tema vi kan ta
opp på USK (faddermøter).
*GU barn: Turntreff 1. – 4. trinn blir arrangert 1. helg i februar, med ca. 250 gymnaster på hvert
arrangørsted. Det har vært programgjennomgang for BTF. Fordeling av påmeldte til BTF kommer
etter påske.
*Tropp: Dommerseminar i Oslo til helgen. Fire reiser som representanter fra kretsen.
*Utdanning: Trener 1 startet i helgen som var. Til helgen er det sikringskurs 1 og
hjelpetrenerkurs. Møte for å planlegge neste kurshelg er under planlegging. Kursønsker mottas!
*RG: Veksten fortsetter. Det har vært uttak til nasjonalt landslag for rekrutter. 9 av 30 er fra
Rogaland. Nytt konkurransekonsept i kretsen, 4 foreninger deltok. Dette må inn i retningslinjene
for konkurranser i Rogaland.
*Turn menn: Det er en rolig periode nå. Stian har kvalifisert seg til prøve OL. Det kommer et
innslag på TV i helgen. Et par juniorer i Sandnes som gjør det bra i nordisk sammenheng. Det
jobbes veldig godt med de unge. 3 - 4 på rekrutteringslandslaget. Stavanger har flest deltakere
der. Stavanger skal arrangere to nasjonale konkurranser i april.
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K-sak
65/2015/2017
Eventuelt
*RIK sitt anleggsutvalg, der Stein Erik er med, hadde møte 24.11.15. Det var laget en
spørreskjema sendt til særforbundene, med forespørsel om behov for anlegg. 14 forbund svarte,
deriblant NGTF. Stein Erik redegjorde for NGTF sitt syn på behov for haller i Rogaland. RGTK
reagerer på noen punkter, som Stein Erik tar med videre.
*RIK-Idrettsting, 8. – 9. april i Haugesund. Anne og Rut Evy deltar.
*KM turn – utvalget godkjenner forslag til dato fra Sandnes, som skal være arrangør. Dette
kommer på terminlisten.
*Kretsledermøte i Oslo 30. – 31. jan. Anne og Anne-Kristin deltar.
*Husk å delta på Forbundstinget. To kandidater fra Rogaland er foreslått til forbundsstyret.
*Faddere ringer sine foreninger og minner om påmelding til USK.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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