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. 12/2017/2019, Idrettens Hus, Jåttåavågen, onsdag 19. september
2018 kl. 18.00 – 20.20.
Tilstede:
Kretsstyret:

Kretsleder
Styremedlem
Varamedlem

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Anne Sofie Austigard

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Styremedlem/GU voksen
Styremedlem
Varamedlem
GU barn
GU barn
GU ungdom
Utdanning
Turn menn
Turn kvinner
RG

Kim Hauge
Tone Røksund
Stein Erik Ansethmoen
André Knutsen
Hanne Brede
Ida Christ
Jannik Johansen
Elisabeth Ueland
Odin Nielsen
Siv Rita Eikeskog
Cathrine Lanne
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99/2017/2019
Protokoll 11 ble godkjent.

Protokoll 11/2017/2019

K-sak
100/2017/2019 Oppfølging av saker
Folkepulsen: Høstens søknadsfrist er gått ut. Så langt vi kjenner til, er det ikke kommet noen
søknader. Vi ber Folkepulsen sende det ut på nytt, med ny frist.
K-sak 93/2017/2019
Strategiseminar NGTF, 29. – 30. september
Disse er påmeldt fra Rogaland: Anne Løndalen, Rut Evy Pettersen, Stein Erik Ansethmoen, Hanne
Brede, Tone Brede og Jannik Johansen.
K-sak 94/2017/2019
Representasjon høsten 2018
Siden sist møte er KM i Turn bekreftet til 20. oktober. Der stiller Anne fra kretsen.
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K-sak 96/2017/2019
Kretsting 2019
Det er hentet inn tilbud fra hotell. Det kom frem ønske om tilbud fra et par hoteller til. AnneKristin innhenter disse.
RGTK blir 100 år i 2019, dette markeres på Kretstinget. Det blir kake til dessert fredags kveld.
Programmet starter med faddermøter fredag ca.18.30. Middagen blir ca. 20.30. Aktuelle innslag
er underholdningsbidrag fra faddergruppene, litt om RGTK sin historie, samt heder og ære til de
som fortjener det. Lørdag starter med innleid foredragsholder og litt orientering fra krets, før lunsj.
Tingforhandlingene legges til etter lunsj.
K-sak 101/2017/2019 Strategiplan for RGTK
Vi setter av lørdag 10. november til utformingen av RGTK sin nye stragtegiplan. Det går ut
innkalling til styret og en representant fra hvert utvalg må møte. Tid: kl. 11 – 16. Vi utarbeider
budsjett for 2019 og 2020 samme dag.
K-sak 102/2017/2019 Kurshelg 2018, evaluering
Vi er godt fornøyde med arrangementet, som samlet 133 deltakere, samt 19 som gjennomførte
Trener 1. Oppsummert evaluering var sendt ut i forkant av møtet. Vi sender det også til
kurslærerne. Vi får mange gode tilbakemeldinger, spesielt på kurslærerne, samt på selve
gjennomføringen. Vi er veldig fornøyde med kursvert og fasiliteter i hallen.
K-sak 103/2017/2019 Arrangør av BTF 2020, tildeling av ny arrangør
Havørn gym og turn er den eneste som har meldt sin interesse, og blir dermed tildelt
arrangementet for 2020, sammen med Åkra (tildelt tidligere).
K-sak 104/2017/2019 Regionaliseringsprosessen i norsk idrett,
hva tenker vi i RGTK om vår situasjon fremover?
Styret i NGTF har henvendt seg til de kretsene som etter fylkessammenslåingen i 2020, blir
stående alene. De vil ha svar på en del spørsmål. Vi melder tilbake med følgende svar:
1. Hvilke positive effekter ser dere kan være tilstede ved en sammenslåing slik som skissert?
Vi ser ingen positive effekter.
2. Hvilke ulemper ser dere kan være tilstede ved en sammenslåing slik som skissert?
Lang reiseavstand, for gymnaster og tillitsvalgte. Styre og utvalgsarbeid er frivillig og skal gjøres i
fritiden. Lange avstander vil kunne gå utover viljen til å bruke tiden sin på dette. Dårligere
kjennskap til hva de andre holder på med. Det blir mye å sette seg inn i. Tilhørigheten til kretsen
vil bli svekket.
3. Er det andre sammenslåingsalternativer dere ser som mer naturlige, hvilken og hvorfor?
Nei
4. Hvis dere mener at dere skal fortsette å være alene som krets, hvilken begrunnelse ligger til
grunn for dette standpunkt?
Vi er ett fylke og tilhører en idrettskrets. Vi er store nok fra før, det er en fordel for å holde
oversikt.
K-sak 105/2017/2019 Budsjett arrangører av BTF og kretsturnstevnet 2019
Budsjettene til Nærbø og Brusand ble godkjent.
Vi ønsker nytt budsjett fra Sola, med korrigeringer. Vi presiserer overfor de hva som er feil.
K-sak 106/2017/2019
Tas til etterretning.

Regnskapsrapport pr. 31.08.2018

K-sak 107/2017/2019 Utvalgene orienterer
*Turn kvinner: Det ble gjennomført en kretstrening sist fredag, med deltakere fra Stavanger,
Siddis og Sandnes. Det blir KM 20. oktober i Stavanger. Vestlandsmesterskapet arrangeres i
Sandnes første helg i november. Stavanger TF er blitt spurt om å arrangerer NM for senior i juni,
som en del av NM-uka. Uttakskriterier for kretslaget til Norgesfinalen, er sendt ut. Det jobbes med
budsjett for de to neste årene. Siv Rita Eikeskog, Stavanger Turnforening, er nå medlem av Turn
kvinner utvalget i NGTF.
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*GU voksen: Denne uken er det Golden Age i Italia. Tone deltar sammen med over 500 norske.
Norge har den største troppen. Det har vært kontraktsmøte med arrangør av kretsturnstevnet i
2020 (Klepp).
GU barn: Det har vært program-gjennomgang for BTF 2019. Det gikk veldig bra, og alle kom godt
i gang med dansene. Alle påmeldte møtte. Arrangører av Turntreff 1. – 4. trinn er kontaktet av
GU barn.
*Utdanning: Kurshelgen er vel gjennomført. Sist helg ble det gjennomført sikringskurs 1 i trampett
og medtrenerkurs. Begge kursene var fulle. Det jobbes med å få satt opp et sikringskurs til i høst.
RG: Invitasjon til nasjonal treningssamling i Haugesund i oktober er sendt ut. Det er også sendt ut
invitasjon til Christmas Cup for rekrutter og mini-rekrutter. Dato for sesongens kommende
arrangement er terminfestet. Planarbeidet for Landsfinalen, reise og representasjon, er i gang.
*Tropp: Vi mangler leder i utvalget, etter at Petter flyttet. Vi har sendt en henvendelse til Sandnes
og Ålgård og bedt de komme med forslag til representanter i utvalget. De er valgt ut fordi de ikke
har representanter pr. i dag, og er blant våre mest aktive foreninger. Foreløpig har vi ikke fått
noen tilbakemelding. Tone Brede representerer utvalget på strategiseminaret. Sandnes TF hentet
hjem 2 sølv og en bronse i NM i Troppsgymanstikk.
K-sak 108/2017/2019 Eventuelt
*Sola Turn har inngått et samarbeid med ueg.no, som handler om å gjøre gode ting mot
hverandre, og skape gode holdninger og verdier. De som står bak prosjektet er Sparebanken Vest
og Viking Håndball. I den forbindelse ønsker de å dele ut en uego.no pris under KM i
troppsgymnastikk, som de skal arrangere i november. Premien blir en pengesum. Det vil bli tydelig
informert om kriteriene, og juryen vil fortrinnsvis bestå av en representant fra hver deltakerklubb
og medlemmer fra ungdomsrådet i uego.no
Kretsstyret støtter forslaget, under forutsetning av at prisen går til deltakere (gymnaster,
dommere eller trenere) som er tilstede.
*Det har vært feiring/markering av første spadetak for Fjogstad Hus Turn Arena, Sola Turn sin nye
turnhall.
*Vi bestiller jubileumsgaver - vannflasker – med logo og 100 år, til Kretsting og/eller Kurshelg.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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