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. 15/2017/2019, Idrettens Hus, Jåttåvågen, tirsdag 15. januar 2019 kl.
18.00 – 20.15
Tilstede:
Kretsstyret:

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/GU voksen
Varamedlem
GU barn
RG
Troppsgymnastikk
Utdanning

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Kim Hauge
Tone Røksund
Anne Sofie Austigard
Hanne Brede (18.20)
Pearl Grace Sudaria
Tone Bergsagel
Elisabeth Ueland

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Varamedlem
Turn menn
Turn kvinner
GU ungdom

Stein Erik Ansethmoen
André Knutsen
Odin Nielsen
Siv Rita Eikeskog
Jannik Johansen

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 14/2017/2019
Oppfølging av saker
Kretsting 2019
Nye dommersatser
Budsjett 2019 og 2020
Regnskap 2018
Styrets beretning 2017 og 2018
Stipend 2019
Representasjon vår 2019
Folkepulsen
Utvalgene orienterer
Eventuelt

130/2017/2019
131/2017/2019
96/2017/2019
124/2017/2019
125/2017/2019
132/2017/2019
133/2017/2019
134/2017/2019
135/2017/2019
136/2017/2019
137/2017/2019
138/2017/2019

K-sak 130/2017/2019 Protokoll 14/2017/2019
Protokoll 14 ble godkjent uten merknader.
K-sak 131/2017/2019 Oppfølging av saker
Det kom inn en søknad om støtte til en landslagsgymnast rett før jul. Styret ble orientert pr. epost. Det ble besluttet å fordele restbeløpet i budsjettet for 2018, tiltenkt landslagsgymnaster,
på alle våre junior-landslagsgymnaster i kretsen gjennom 2018. Dette ble utbetalt til
gymnastenes foreninger, med et likt beløp pr. gymnast. Kretsen hadde i 2018 kun en gymnast
på seniorlandslag. Han har fått støtte tidligere.
K-sak 96/2017/2019
Kretsting 2019
*Sola Turn klarer ikke stille med oppvisningstropp til kretstinget. Vi trenger noen som kan
overta? Pearl sjekker om noen RG-gymnaster kan gjøre det. Tone sjekker troppsgymnaster,
frittstående. Tidspunktet for oppvisningen blir ca. 20.15.
*Påmeldingsfristen er 20.01. Det er 30 påmeldt pr. i dag.
*Søknader på arrangement. To foreninger har meldt interesse for å være arrangører så langt.
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* Det blir ikke loddsalg, men alle får ett lodd ved inngangen.Vi kjøper inn noen gevinster.
*Aktuelle tema til faddermøterne: nytt medlemsnett, ett eller to-dager stevne voksne,
Folkepulsen.
*Rune Røksund fra RIK orienterer om aktuelle saker.
*May Brit Osaland Harestad representerer NGTF under Tinget.
* Vi mangler en referent. Anne-Kristin forespør aktuell kandidat.
K-sak 124/2017/2019 Nye dommersatser
Hva gjør vi med de nye dommersatsene? Vi har bedt utvalgene om innspill.
Tropp ønsker ikke å øke deltakeravgiften. De andre utvalgene har ikke spilt inn noe.
Kretsstyret presiseres at dersom det skal det gjøres endringer, må de inn i retningslinjene og
godkjennes av kretsstyret.
K-sak 125/2017/2019 Budsjett 2019 og 2020
Det kom ikke noen innspill på sist høringsrunde blant utvalgene. Styret innstiller budsjettet, slik
det ble sendt ut før styremøtet, til tinget.
K-sak 132/2017/2019 Regnskap 2018
Regnskapsrapport foreligger ikke enda. Den vil bli sendt ut til styret så raskt den foreligger. Det
går mot et overskudd for 2018.
K-sak 133/2017/2019 Styrets beretning 2017 og 2018
Utkast var sendt ut i forkant av møtet. Det ble spilt inn noen korrigeringer og tilføyinger. AnneKristin retter opp disse, og sender nytt utkast til styret.
K-sak 134/2017/2019 Stipend 2019
Det var kommet inn 7 utøversøknader og 4 trenersøknader. Hvem som blir tildelt de ulike
stipendene blir offentliggjort på kretstinget eller ved utdeling etter tinget.
De som ikke får innvilget søknaden, får en tilbakemelding.
K-sak 135/2017/2019 Representasjon vår 2019
02.02.19: Turntreff 1. – 4. klassetrinn, Brusand og Sandnes: Rut Evy og Tone Brede.
16.02.19: Ingeborgpokalen – RG, Haugesund: Cathrin/RG-utvalget
10.03.19: Ingeborgpokalen – Tropp, Haugesund: Troppsgymnastikkutvalget
K-sak 136/2017/2019 Folkepulsen
Vi hadde kr. 60 000 til dispensasjon i 2018. Kr. 4200 ble delt ut. Hva gjør vi videre? Hvordan
forholder vi oss til avtalen med Folkepulsen/RIK? Hvordan får vi inn de «rette» søknadene. Anne
Sofie og Hanne tar kontakt med Oddvar i Folkepulsen.
K-sak 137/2017/2019 Utvalgene orienterer
*GU Ungdom: Teaser om deltakelse på Eurogym med kretstropp ble presentert. Tilbakemelding
på teaser: Ønske om et kostnadsoverslag/prisantydning og hvordan/hvor treningene skal
gjennomføres, samt antall treninger.
*GU Barn: 2. gjennomgangen av programmet til BTF blir på Skudenes. Hanne gir
tilbakemelding til Anne-Kristin, som sender ut invitasjon med påmelding.
*GU voksen: 2. gjennomgang av programmet til kretsturnstevnet er under planlegging. Tone
jobber med saken. Hun informerer Anne-Kristin, som sender ut invitasjon. Det er utfordringer
med oppvisningsprogrammene under Golden Age. Nye retningslinjer tilsier at en maks kan ha
36 gymnaster pr. oppvisningstropp. Her må en tenke alternativt. Tone tar det opp på programgjennomgangen. Klubbene må dekke utgiftene for å lage disse programmene.
*Tropp: Det ble avhold et møte med alle aktive klubber i kretsen i desember. Det var veldig god
oppslutning. En hadde fokus på konkurransegjennomføring, dommersitasjon og nye medlemmer
i utvalget. Ny leder i Troppsgymnastikkutvalget er Tone Brede, Sola Turn (tidligere medlem i
utvalget). Nye medlemmer er Steffen Nikolai Fornes Andersen, Sandnes TF, Tone Bergsagel,
Ålgård TF, Marte Harestad, Randaberg IL og Vibeke Klovning, Sandved Turn.
Tropp ønsker bot for de som ikke stiller med dommer på kretskonkurranser. Da må det inn i
retningslinjene og godkjennes av styret.
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*Utdanning: Det gjennomføres mange kurs nå i januar. NGTF arrangerer kurslærerkurs for
trener 1, første helg i februar.
K-sak 138/2017/2019 Eventuelt
*Alle foreninger må innen 01.01.2020 over på nytt medlemsnett, KlubbAdmin. RIK tilbyr kurs
for alle foreninger, og egen kurskveld for turnforeninger.
*Ny dato for styremøte, tirsdag 12. februar.
*Det var kjekt å delta på Idrettsgallaen, for de som benyttet seg av det tilbudet.
*Ærestegnutvalget har gjort innstillinger til kretsens fortjenestemedalje i sølv og gull. Anne
orienterte om utvalgets innstillinger. Styret støttet innstillingene, som blir publisert på
Kretstinget.
Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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