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. 7/2017/2019, Idrettens Hus, Jåttåavågen, tirsdag 21. november
2017 kl. 18.00 – 20.10
Tilstede:
Kretsstyret:

Kretsleder
Styremedlem/GU voksen
Varamedlem
GU barn
GU ungdom

Anne Løndalen
Tone Røksund
Anne Sofie Austigard
Hanne Brede
Jannik Johansen

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
GU barn
RG
Turn kvinner
Utdanning
Tropp
Turn menn

Stein Erik Ansethmoen
Rut Evy Pettersen
Kim Hauge
André Knutsen
Ida Christ
Cathrine Lanne
Siv Rita Eikeskog
Elisabeth Ueland
Petter Reffhaug
Odin Nielsen

K-sak 57/2017/2019
Protokoll 6/2017/2019
K-sak 58/2017/2019
Oppfølging av saker
K-sak 38/2017/2019
USK 2018
K-sak 39/2017/2019
Faddermøter
K-sak 59/2017/2019
Regnskap pr. 31.10.2017
K-sak 60/2017/2019
Sammenfallende datoer for aktiviteter innen de ulike grenene.
Hvordan håndterer vi dette? F.eks. når Gym Cup/Turntreff lander på samme dag som en
troppsgymnastikk-konkurranse?
K-sak 61/2017/2019
Ønsker vi en aldersgrense på ledere som følger gymnaster på
treff/festivaler?
K-sak 62/2017/2019
Påmeldinger etter påmeldingsfrist til f.eks. turntreff og stevner.
Hvordan håndterer krets og arrangør dette? Kan vi sette en endelig frist eller et tak på antall?
K-sak 63/2017/2019
Utvalgene orienterer
K-sak 64/2017/2019
Eventuelt

K-sak
57/2017/2019
Protokoll 6/2017/2019
Protokoll 6 ble godkjent uten merknader.
K-sak
58/2017/2019
Oppfølging av saker
*Trener og utøverstipend for 2018 er nå lyst ut, med søknadsfrist 1. desember 2017.
*Førjulsmiddag: Det er 15 påmeldte. Vi starter kl. 19, fredag den 24.11.
*Folkepulsen: Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra NGTF som tilsier at de blir med på laget i
første omgang. Utkast til kontrakt ble lagt frem. Hanne og Anne Sofie finjusterer kontrakten, og
signerer på vegne av RGTK. Signert kontrakt legges ved protokoll.
*Fristen for årsrapporter fra utvalgene er 1. desember. GU voksen og utdanning er levert.
K-sak
38/2017/2019
USK 2018
*Invitasjonen er sendt ut.
*Det er kommet noen påmeldinger, men det er enda en uke til frist.
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* Åpen post, Rune Giske, idrettspsykolog tilknyttet olympiatoppen, holder foredrag om
«foreldrerollen».
* Arbeidsoppgavene blir fordelt. USK er et felles prosjekt arrangert av styre og utvalg!
K-sak
39/2017/2019
Faddermøter
*Det er utarbeidet et arbeidsdokument, til bruk på faddermøtene.
K-sak
59/2017/2019
Regnskap pr. 31.10.2017
Rapporten var sendt ut i forkant av møtet. Ingen kommentarer.
K-sak
60/2017/2019
Sammenfallende datoer for aktiviteter innen de
ulike grenene. Hvordan håndterer vi dette? F.eks. når Gym Cup/Turntreff lander på
samme dag som en troppsgymnastikk-konkurranse?
Hva gjør vi når konkurransegrenene legger sine aktiviteter til samme helg som bredden har sine,
f.eks. Turntreff/Gym Cup og troppskonkurranser?
Det er viktig at alle grener melder fastsatte datoer til Kretskontoret, slik at en kan kommunisere
og unngå uheldige kollisjoner. Arrangører oppfordres til å gi tilbakemelding så snart de har fått
tildelt hall til et arrangement. Dessverre kan vi ikke unngå kollisjon mellom arrangement i ulike
grener, men med god kommunikasjon kan vi forebygge noen.
K-sak
61/2017/2019
Ønsker vi en aldersgrense på ledere som følger
gymnaster på treff/festivaler?
Da forslag til invitasjon for Turntreff 1. – 4. trinn ble sendt til arrangører, ble det spilt inn ønske
om aldersgrense på 18 år for ledere. Denne ble tatt til følge, og vil gjelde for Turntreff 1. – 4. trinn
2018. Vi tar en vurdering av dette, med tanke på senere arrangement.
K-sak
62/2017/2019
Påmeldinger etter påmeldingsfrist til f.eks.
turntreff og stevner. Hvordan håndterer krets og arrangør dette? Kan vi sette en endelig
frist eller et tak på antall?
Det er mange som kommer med påmeldinger etter frist. Hvor «snille» skal vi være, og hvem
bestemmer når det er stopp? Dette er opp til arrangør å sette endelig frist og antall.
K-sak
63/2017/2019
Utvalgene orienterer
*GU voksen: Rekordpåmelding til Golden Age 2018.
*GU ungdom: Nesten 500 deltakere er påmeldt til Eurogym 2018.
*GU barn: Påmeldingsfristen til Turntreff 1. – 4. trinn går ut 1. desember.
*RG: Det har vært Landsfinale i RG, region 3 ble nr. 2
*Tropp: Sandnes har gjennomført KM og det kommer en ny konkurranse på Sola 26. nov.
*Turn: Det var Norgesfinale i helgen, i Stavanger. Jentene fra Rogaland vant lagkonkurransen. Det
var også gode enkeltprestasjoner av både gutter og jenter fra Rogaland. Synne Rinaldo Pedersen
fra Straen, vant klasse 2.
*Utdanning: Vårens kursplan legges nå. De kursene som blir lagt ut, fylles fort! Gymlek, som nå er
lagt utenfor trenerløypa, vil ha en aldersgrense på 16 år.
K-sak
64/2017/2019
Eventuelt
*RGTK har svart RIK på et høringsnotat om anlegg. Kopi av vår tilbakemelding er sendt til styret.
Den er basert på uttalelser fra anleggsansvarlig i NGTF og RGTK, samt styreleder i RGTK. Vi har
satt fokus på vårt behov for basishaller.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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