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. 8/2015/2017, Idrettens Hus, Jåttåvågen, tirsdag 9. februar 2016
kl. 18.15 – 21.00
Tilstede:
Kretsstyret

Kretsleder
Nestleder
Styremedlem
Utdanning
Gymnastikkutvalget, voksen
Gymnastikkutvalget, ungdom
Turn menn

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Kim Hauge
Margrete Ræge (fra 19.20)
Tone Røksund
Trine Grude
Odin Nielsen (til 19.20)

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Gymnastikkutvalget, barn
RG
Tropp
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Reidun Skretting
Cathrine N N Lanne
Petter Reffhaug
Trond Grønås
Stein Erik Ansethmoen
Liv Tone Matnisdal
André Knutsen

Saksoversikt:
K-sak 66/2015/2017
Protokoll 7/2015/2017
K-sak 67/2015/2017
Oppfølging av saker
K-sak 42/2015/2017
Utvikling og samarbeidskonferanse (USK) 2016
K-sak 68/2015/2017
Representasjon Forbundstinget
K-sak 69/2015/2017
Representasjon Tinget til Rogaland Idrettskrets
K-sak 70/2015/2017
Informasjon fra kretsledermøte
K-sak 71/2015/2017
Parkour - Tricking
Hvordan stiller vi oss til å bidra til utvikling/inkludering av denne aktiviteten innenfor NGTF?
Kan vi bidra på kretseplan, økonomisk eller på annen måte?
K-sak 72/2015/2017
Årsoppgjør RGTK 2015, se vedlegg
K-sak 73/2015/2017
Utkast til ny Lov for RGTK, se vedlegg
K-sak 74/2015/2017
Behandling av korrigerte retningslinjer KM Turn
K-sak 75/2015/2017
Støtteordning for gymnaster som vil delta på treningsleir?
K-sak 76/2015/2017
Representasjon våren 2016
K-sak 77/2015/2017
Utvalgene orienterer
K-sak 78/2015/2017
Eventuelt
K-sak
66/2015/2017
Protokoll 7/2015/2017
Protokoll 7 ble godkjent uten merknader.
K-sak
67/2015/2017
Oppfølging av saker
Jakker: På grunn av feil ved trykking ble alle jakkene samlet inn igjen. Trykkeriet beklager, og
retter opp.
Gym Cup: Vi har fortsatt ingen arrangør. Vi spør et par konkret foreninger om datoene: 9., 10.,23.
eller 24. april.
Idrettsregistreringen: Denne er ikke før 30. april. Det fører til at vi ikke vil kreve inn
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kretskontingenten før til høsten.
Breddekonseptene: Vi har fått tilbakemelding på vårt innspill til forbundsstyret. Det blir ikke gjort
noen endringer som følge av dette. Fyldig saksdokumentasjon finnes i protokoll fra
forbundsstyremøte 04.12.2015:
http://www.gymogturn.no/wp-content/uploads/2016/01/FS-M16-1416-REFERAT-041215.pdf
K-sak
42/2015/2017
Utvikling og samarbeidskonferanse (USK) 2016
Anne har sendt e-post til hotellet og bedt om å få et møte med de, for å se på de siste detaljene.
Det ble gjorte en liten korrigering i programmet. Dette sendes ut sammen med parkeringsbevis.
Anne og Rut Evy setter opp arbeidsfordeling og sender ut.
K-sak
68/2015/2017
Anne representerer kretsen.

Representasjon Forbundstinget

K-sak
69/2015/2017
Representasjon Tinget til Rogaland Idrettskrets
Anne og Rut Evy deltar. Oppfordrer en av mennene i styret til å stille, slik at vi får tre
stemmeberettiga.
K-sak
70/2015/2017
Informasjon fra kretsledermøte
Anne og Anne-Kristin deltok. Anne refererte fra møtet.
- På grunn av dårlig økonomi i forbundet, blir det ikke kretsenes seminar til høsten.
-Kretskontingenten fra forbundet er sendt ut, til tross for at idrettsregisteringen ikke er før 30.
april. Faktura er basert på 60% av medlemsmassen fra 2014. Faktura på restbeløpet kommer til
høsten. Foreninger under 100 medlemmer, vil ikke få faktura før til høsten.
-Ønsker flere påmeldt til Gym for Life. Dumt med så mange kretsarrangement samme helg.
-Barneidrettsbestemmelsene ble tatt opp på nytt.
-NIF er forsinket med nettmodulene til Trener 2, noe som også påvirker gangen i vår egen
trenerløype.
-Langtidsplanen er under redigering.
- Markeds- og kommunikasjonsstrategien til NGTF ble presentert. Den blir sendt til alle i
kretsstyret sammen med denne protokollen.
K-sak
71/2015/2017
Parkour - Tricking
Hvordan stiller vi oss til å bidra til utvikling/inkludering av denne aktiviteten innenfor NGTF?
Kan vi bidra på kretseplan, økonomisk eller på annen måte?
RGTK ønsker å bidra på kretsplan. Vi ser for oss at foreningene som har dette i kretsen, må
videreutvikle seg. Vi prøver å flette det inn i vår kurshelg. Vi vil markedsføre det på våre
arrangement.
K-sak
72/2015/2017
Årsoppgjør RGTK 2015, se vedlegg
Resultatet viser et solid overskudd på kr. 212 004,Vi går igjennom kretsandelen på stevner, i forbindelse med neste budsjett.
K-sak
73/2015/2017
Utkast til ny Lov for RGTK, se vedlegg
Korrigering, tilpasset godkjent lovnorm, ble lagt frem. Den ble godkjent av styret.
K-sak
74/2015/2017
Behandling av korrigerte retningslinjer KM Turn
Odin Nielsen fra Turn menn, presenterte ny utgave av retningslinjene, og redegjorde for
endringene. Styret godkjente disse.
K-sak
75/2015/2017
Støtteordning for gymnaster som vil delta på
treningsleir?
Saken ble diskutert på bakgrunn av en generell henvendelse om støtte til treningssamling for
gymnaster med dårlig økonomi. Dette blir ikke lagt inn i vårt budsjett. Vi anbefaler de å søke via
eksisterende støtteordninger i kommunene og organisasjoner med slikt tilbud.
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Representasjon våren 2016

Representasjon vår 16
Dato

Arrangement

Sted

Representasjon

06.feb

Turntreff 1. - 4. trinn

Brusand/Sandnes

Anne og Sissel

07.feb

Sola

Tone

26. - 26.feb

Gjennomgang
Damer
USK

Stavanger

Alle

4. - 6.mars

Sikringskurs 2 trampett

Sandnes

?

9., 10., 23.eller 24.
april
17.april

Gym Cup

?

GU ungdom

1. seriekonkurranse tropp

Ålgård

Tropp

22.04.2016 ?

KM mangekamp Turn

Sandnes

29.mai
4. - 5. juni

Kretsturnstevne
voksne
BTF

3. - 5. juni

GIV

Program

for

Sola

Anne

Klepp/Tasta

Anne/Margrete

Sandsli - Hordaland

GU ungdom

K-sak
77/2015/2017
Utvalgene orienterer
Turn menn:
Sesongen starter i april. Mye god omtale lokalt, og nå sist i NRK med Stian Skjerahaug.
GU ungdom:
Jobber med å få til GymCup.
GU voksen:
De kvinnelige veteranene har nå inngått et tettere samarbeid med NGTF. På kretsenes seminar var
det et møte mellom representanter fra NGKV og representanter fra de kretsene som har eget
kretsstyre under NKGV. Referat fra dette møtet foreligger. Tone Røksund tar kontakt med
veteranene i Rogaland om sakene som ble omtalt.
Det var program-gjennomgang i helgen, Vestlandsturnstevnet. Det gikk greit.
GU barn:
Turntreff 1. – 4. trinn: Anne representerte kretsen i Sandnes. Masse aktiviteter. Uteaktiviteten og
matserveringen fungerte fint. Det var et godt organisert treff, kjempebra!
Det blir fordeling av BTF 1. april.
Utdanning:
Det har vært planmøte for Kurshelgen. Margrete presenterte et tidlig utkast. Vi ser for oss helgen
26. – 28. august. Ønsket sted er Sandneshallen og Skeiene, med Vågen idrettshall som alternativ.
K-sak
78/2015/2017
Eventuelt
*Kim og Rut Evy refererte til sine telefonrunder med fadderforeningene, for å få de til å komme på
USK.
*Turntreff 1. – 4. trinn: Et problem at mange møter opp inntil en time før hallen åpner. Vi opplever
at en del voksne ledere/foreldre ikke hører på arrangør sine trenere.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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