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. 13/2017/2019, Idrettens Hus, Jåttåavågen, tirsdag 23. oktober 2018
kl. 18.00 – 20.20.
Tilstede:
Kretsstyret:

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem/GU voksen
Styremedlem
GU barn
GU ungdom
Utdanning

Anne Løndalen
Kim Hauge
Tone Røksund
Stein Erik Ansethmoen
Hanne Brede
Jannik Johansen
Elisabeth Ueland

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
GU barn
Turn menn
Turn kvinner
RG

Rut Evy Pettersen
Anne Sofie Austigard
André Knutsen
Ida Christ
Odin Nielsen
Siv Rita Eikeskog
Cathrine Lanne

K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak
K-sak

Protokoll 12/2017/2019
Oppfølging av saker
Kretsting 2019
Valgkomite
Kretstropp Eurogym 2020
Delt kontingentsats kretsturnstevnet for voksne
Oppdatering av retningslinjer Vestlandsmesterskap i Turn
Ny arrangør av Turntreff 1. – 4. trinn
Regnskapsrapport pr. 30.09.2018
Søknad om støtte til dommer i Vestlandsmesterskapet i RG
Utlysning av stipend 2019
Utvalgene orienterer
Eventuelt

109/2017/2019
110/2017/2019
96/2017/2019
111/2017/2019
112/2017/2019
113/2017/2019
114/2017/2019
115/2017/2019
116/2017/2019
117/2017/2019
118/2017/2019
119/2017/2019
120/2017/2019

K-sak 109/2017/2019 Protokoll 12/2017/2019
Protokoll 12 ble godkjent uten merknader.
K-sak 110/2017/2019 Oppfølging av saker
*Folkepulsen: Det er pr. i dag kun en forening som har fått tildelt støtte i 2018. Det er kommet inn
flere søknader, som vil bli fulgt opp av styringsgruppa. De vil også se på hva en skal gjøre med de
midlene som ikke er utbetalt i 2018.
*Vi mangler enda medlemmer og leder til troppsgymnastikkutvalget. Forespørsler til Sandnes og
Ålgård har ikke gitt resultat. Elisabeth tar ansvar for å samle trenerne og lederne under kommende
konkurranse i Sandnes. Der de vil ta opp problemstillingen, og oppfordre foreningene til å stille
med kandidater.
K-sak 96/2017/2019
Kretsting 2019
Det ble bestemt at vi avholder Kretstinget på Quality Airport Hotel Stavanger, 8. – 9. mars 2019.
Vi starter fredag kl. 18. Det blir faddergrupper fra 18.30 – 19.30. Jubileumsmiddagen blir fredag
kl. 20.30. Det ble også lagt en ramme for programmet under middagen fredag.
Lørdag blir det foredrag fra 10 – 12. Tingforhandlingene starter kl. 13, etter lunsj.
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K-sak 111/2017/2019 Valgkomite
Kun leder tar gjenvalg. Vi trenger 2 medlemmer og en vara. Anne og Tone spør aktuelle
kandidater.
K-sak 112/2017/2019 Kretstropp Eurogym 2020
GU ungdom med Jannik og Lene ønsker at Rogaland skal delta med en kretstropp under Eurogym
på Island i 2020. Jannik og Lene ønsker å ta på seg oppgaven som trenere og ledere for troppen.
De har laget et budsjett for dette, samt en plan for gjennomføringen, med ansvarfordeling.
Kretsstyret stiller seg positive til dette, og tar det med inn i videre budsjettarbeid. Utvalget hører
med klubbene hvor vidt det er interesse.
K-sak 113/2017/2019 Delt kontingentsats kretsturnstevnet for voksne
Saken kom fra en veterangruppe. De får tilbakemelding om at en tingsak må sendes inn av
foreningen de tilhører.
K-sak 114/2017/2019 Oppdatering av retningslinjer Vestlandsmesterskap i Turn
Styret i RGTK stiller seg positive til å ta med ett ekstra dommersett for turn kvinner i
konkurransen, og tar det med seg inn i budsjettarbeidet.
Godkjenning av retningslinjene ble utsatt til neste møte.
K-sak 115/2017/2019 Ny arrangør av Turntreff 1. – 4. trinn
Sandnes Turnforening ønsker å påta seg arrangementet. Som eneste søker, får de det tildelt.
K-sak 116/2017/2019 Regnskapsrapport pr. 30.09.2018
Rapporten var sendt ut i forkant. Ingen kommentarer.
K-sak 117/2017/2019 Søknad om støtte til dommer i Vestlandsmesterskapet i RG
RG-utvalget har søkt om støtte til reise og hotell for en ekstra dommer i forbindelse med
Vestlandsmesterskapet i RG. Hver forening stiller med en dommer. Fordi Straen er eneste deltaker
fra Rogaland, stiller dem to dommere. Søknad om støtte gjelder dommer nr. 2. Søknaden ble
innvilget, med inntil kr. 4000. Utgiftsdokumentasjon må komme frem ved innsendelse av
utleggsrefusjonsskjema eller som bilag på faktura til kretsen.
K-sak 118/2017/2019 Utlysning av stipend 2019
Kretsen lyser ut trener- og utøverstipend for 2019, med søknadsfrist 1. desember 2018. Beløpet
for hvert stipend vil være på kr. 15 000 (en økning fra kr. 10 000).
K-sak 119/2017/2019 Utvalgene orienterer
*GU voksen:
-Det har vært gjennomgang for programmet til kretsturnstevnet i 2019.
-Tone har vært på besøk hos Åkra. De inviterte henne for å snakke om BTF og anlegg.
-Det har vært møte med arrangør av kretsturnstevnet 2018 og 2020, med signering av kontrakt
for arrangør i 2020, Nærbø.
*GU barn:
-Det har vært møte med arrangør av BTF 2018 og 2020, Havørn og Åkra. Brusand (arrangør 2018)
kunne ikke stille den aktuelle dagen. Kontrakter for stevnene i 2020 ble signert.
-Det viser seg at en av tre danser på stevneprogrammet til BTF i 2019 er hentet fra youtube.
Arrangør har vært i kontakt med opphavseier, og fått tillatelse til å bruke det på BTF.
-Hanne blir leder i utvalget fra dags dato. Ida fortsetter som medlem. Det blir da kun Hanne som
kalles inn til styremøtene.
*GU ungdom:
-De har egen facebookgruppe, men det viser seg å være vanskelig å nå den aktuelle målgruppen.
GU ungdom oppretter nå en instagramkonto.
*Utdanning:
-Det blir sikringskurs 1 på Varhaug 2. - 3. november.
-Utdanning har startet arbeidet med å planlegge vårens kurs.
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K-sak 120/2017/2019 Eventuelt
*Vi minner om samlingen 10. november kl. 11 - 16, for styre og utvalgsrepresentanter. Der vil vi
jobbe med kretsene strategiplan og budsjett for 2019 og 2020.
*NGTF selger fremmøtemedaljer via Idrettsbutikken. Det finnes ingen retningslinjer for bruken av
disse. Dersom noen er uenige i kriteriene som ligger til grunn for utdeling av disse, i egen
forening, må de ta dette opp med den aktuelle foreningen. Foreningens årsmøte kan da være en
arena for dette.
*Idrettsgallaen 2019, arrangeres i Stavanger. Billettene er nå lagt ut for salg. Kretsen kjøper
billett til kretsleder med følge.
*Vi utsetter årets julebord for kretsens tillitsvalgte, og inviterer til nyttårsfest den 11. januar.
Detaljer rundt arrangementet avklares senere.
*Strategiseminar: En av temaene på årets strategiseminar var regionalisering. Norsk idrett med
NIF i spissen, er nå inne i en moderniseringsprosess. Dette sammen med fylkessammenslåingene,
samt sammenslåing av flere idrettskretser fra 2020, gjør at mange av turnkretsene også er i en
diskusjon om en sammenslåingsprosess. På seminaret ble vi presentert for styret i NGTF sine
tanker om prosessen i vår organisasjon. NGTF skal følge NIF sine bestemmelser, NGTFs
forbundsstyre ønsker kretser som følger fylkeskommuner, og åpner for større kretser enn nye
fylkeskommuner. Her kom det tydelig frem at mange følte seg overkjørt. Rogaland er tydelige på
at de fortsatt ønsker å stå alene som krets.
*Arrangør av BTF 2019, Sola Turn, sliter med å få tilgang til en utendørs bane. Fotballen skal ha et
arrangement samme helg. De jobber med å finne en løsning på dette. Det vil ikke bli gitt
dispensasjon for å gjennomføre arrangementet innendørs. Det er på grunn av brannforskrifter.
*Det haster med å få på plass et utvalg i troppsgymnastikk, slik at vi kan se på gjennomføringen
av dagens kretskonkurranser. Dagens form medfører altfor lange konkurransedager.
*Frittstående i troppsgymnastikk: Det er viktig at vi satser på dette fra ung alder. EM viser at vi
ligger langt etter de andre nordiske landene. Kurs og samlinger ønskes for å stimulere denne
aktiviteten.

Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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