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RGTK

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets innkaller herved til det
87. ordinære kretsting, der vi også markerer at vi fyller 100 år!
Sted:
Tidspunkt:

Quality Airport Hotel Stavanger
Fredag 8.mars – lørdag 9.mars 2019

Hvert lag/forening kan stille med følgende representanter:
Inntil 50 medlemmer
1 representant
Mellom 50 og 100 medlemmer 2
”
Over 100 medlemmer
3
”
Representantene må være sammensatt etter NIF s lov §2-4
Det er anledning å ta med så mange observatører som laget ønsker. (Husk at disse
ikke har stemme- og talerett under selve tingforhandlingene, lørdag etter lunsj.)
Vi oppfordrer lag/foreninger til å delta med både tillitsvalgte og trenere!
Benytt dere også av ungdomsrabatten, se prislisten.
Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være kretsstyret i hende senest 6 –seksuker før tinget holdes (senest 20. januar 2019).
Årsrapport (inkl. sakliste, regnskap og budsjett) vil bli utsendt elektronisk 1 uke før
tinget.
Fremtidige arrangementer skal fordeles på tinget. Husk å sende inn søknad til
kretskontoret innen 20. januar 2019.
Samlet påmelding fra hver forening med navn på deltakere og pakkealternativ sendes:
anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bruk vedlagt fullmaktsskjema!
Påmeldingsfrist: 20. januar 2019 (kr. 200,- i tillegg for de som melder seg på etter fristen)
Med vennlig hilsen
Rogaland Gymnastikk og Turnkrets
Anne Løndalen/s/
Kretsleder
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Hva er kretstinget?
Kretstinget er Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets høyeste myndighet.

Hva blir besluttet her?
Kretstingets oppgave er å behandle beretninger (årsrapporter), regnskap,
forslag og saker, kontingent, budsjett, forta valg av styre, revisorer,
representanter til høyere organer og valgkomite. Her blir også kommende
arrangement tildelt.

Hva skjer utover dette?
Utenom selve tingforhandlingene vil læring og fellesskap stå i fokus.
Vi har fått, Roger Finjord, idrettsleder, foredragsholder og tidligere
landslagssjef, som foredragsholder lørdag før lunsj.
Vi markerer at vi blir 100 år i 2019!
Noen vil bli hedret for sin innsats gjennom en årrekke med frivillig arbeid.
Det vil bli informert om det som skjer i våres organisasjon på krets- og
forbundsnivå.
Vi får servert mye god mat.
Dette er anledningen til å knytte kontakter med andre frivillige.

Hvorfor bør du komme?
• Her har du muligheten til å være med på å bestemme veien videre
for arbeidet i kretsen, påvirke utfall av saker og si din mening!
• Kunnskapsutveksling
• Informasjon om hva det jobbes med på krets- og forbundsnivå, og
hvordan dette påvirker din innsats i din forening
• Sosialt fellesskap med andre i samme situasjon som frivillig
• Erfaringsutveksling
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Alternativ 1:

Enkeltrom m/full pensjon

Kr. 1900,-

Alternativ 2:

Dobbeltrom pr. person m/full pensjon

Kr. 1600,-

Alternativ 3:

Dagdeltaker fredag m/middag

Kr.

800,-

Alternativ 4:

Dagdeltaker lørdag m/lunsj

Kr.

600,-

Vi oppfordrer alle foreninger å stille med sine unge tillitsvalgte/trenere, og gir derfor kr. 500 i
rabatt for inntil 2 deltakere under 30 år, pr. forening*.
*Gjelder ikke alternativ 4
Nedre aldersgrense er 15 år.
Gratis parkering!

Fredag:

Faddermøter
Treretters middag (for alternativ 1 – 3)
Overnatting (for alternativ 1 - 2)

Lørdag:

Frokost (for alternativ 1 - 2)
Foredrag av Roger Finjord
Kaffepauser (med enkel pauseservering)
Lunsj
Tingforhandlinger
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FREDAG 8. MARS 2019
Kl. 18.00

Velkommen og kort informasjon!

Kl. 18.30 – 19.30

Faddermøter

Kl. 20.30

3 - retters festmiddag, med 100 års markering!
Tilbakeblikk og sosialt fellesskap

LØRDAG 9. MARS 2019
Kl. 09.30 - 10.00
Kl. 10.00 – 12.00

Registrering
Foredraget: Jakten på det gode laget, av Roger Finjord,
idrettsleder, foredragsholder og tidligere landslagssjef.
Et foredrag som både gir deg humoristiske historier, og
samtidig tar deg med inn i alvoret i lederskap og
samspillet mellom mennesker. Humør og seriøsitet går
hånd i hånd gjennom
foredraget når det
snakkes om
røtter, stolthet og
identitet. Han
underholder og
motiverer. Med sin
blanding av humor og
visdom, fengsler han sitt
publikum.

Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 13.00 – 16.00*

Lunsj
Tingforhandlinger

*Vi avslutter når forhandlingene er ferdige
Det kan bli endringer i programmet.
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Denne helgen kan du og ditt lag/forening være med å bestemme Rogaland
Gymnastikk- og Turnkrets fremtid!

NB! Fremtidige arrangementer skal fordeles på tinget (se liste
nedenfor). Husk å sende søknad til kretskontoret i forkant av tinget og
innen 26. januar 2019.

Følgende arrangement skal fordeles på Kretstinget 2019
Barnas Turnfestival (2 arrangører)
Kretsturnstevne for voksne
KM turn kvinner/menn, mangekamp - vår
KM turn kvinner/menn,
enkeltapparater – høst
VM Turn kvinner/menn
KM Rytmisk Gymnastikk
KM Troppsgymnastikk
Gym Cup (vår)
Turntreff 1. – 4. trinn(2 arrangører)
Turntreff 5. – 7. trinn (høst)
Turntreff 13-18(25)år

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019 2020
2020

2021
2021
2021
2021

2022
2022

2021
2021
2021
2021
2021

Vil dere arrangere noen av disse må søknad sendes til kretskontoret i forkant
av tinget og innen fredag 20. januar 2019
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