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. 14/2017/2019, Idrettens Hus, Jåttåavågen, tirsdag 20. november
2018 kl. 18.00 – 21.00.
Tilstede:
Kretsstyret:

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem/GU voksen
Styremedlem
GU barn
Utdanning
Turn kvinner

Anne Løndalen
Kim Hauge
Tone Røksund (fra 18.30)
Stein Erik Ansethmoen
Hanne Brede
Elisabeth Ueland
Siv Rita Eikeskog
(under sak 114 og 124)

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Turn menn
RG
GU ungdom

Rut Evy Pettersen
Anne Sofie Austigard
André Knutsen
Odin Nielsen
Pearl Grace Sudaria
Jannik Johansen

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

Protokoll 13/2017/2019
Oppfølging av saker
Kretsting 2019
Oppdatering av retningslinjer Vestlandsmesterskap i Turn
Regnskapsrapport pr. 31.10.2018
Nye dommersatser
Budsjett 2019 og 2020
Strategisk plan for RGTK
Høring – fremtidig organisering av norsk idrett
Utvalgene orienterer
Eventuelt

121/2017/2019
122/2017/2019
96/2017/2019
114/2017/2019
123/2017/2019
124/2017/2019
125/2017/2019
126/2017/2019
127/2017/2019
128/2017/2019
129/2017/2019

K-sak 121/2017/2019 Protokoll 13/2017/2019
Protokoll 13 ble godkjent uten merknader.
K-sak 122/2017/2019 Oppfølging av saker
* Kretsen dekker utgifter (reise og opphold) for to dommere fra Hordaland i forbindelse med KM i
Troppsgymnastikk på Sola. Sola sender faktura til krets.
*Det blir et møte med alle dommere og representanter fra alle foreningene som har
troppsgymnastikk. Møtet blir i Sola Turnhall fredag 7. desember. Anne og Tone representerer krets
og utvalg. Agenda er: dommersituasjonen – dommerkurs, nye utvalgsmedlemmer og leder, ny
form på konkurransene.
* 14 stykk fra styre og utvalg i RGTK har vist interesse for å delta på idrettsgallaen.
Kretskonsulentene har sendt påmelding. Kretsen dekker billett med servering i «Rogalandsdelegasjonen». Vi tilbyr også partnere å være med, mot at de betaler selv. Utvidet påmelding
sendes RIK innen fristen 01.12.
K-sak 96/2017/2019
Kretsting 2019
Utkast til invitasjon ble lagt frem. Det kan bli justeringer i pris, ved endelig kontraktsinngåelse
med hotell.
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K-sak 114/2017/2019 Oppdatering av retningslinjer Vestlandsmesterskap i Turn
Utkast til korrigerte retningslinjer var sendt ut i forkant av møtet. Ingen innvendinger.
Retningslinjene ble godkjent av Rogaland. Vi avventer tilbakemelding fra Hordaland.
K-sak 123/2017/2019 Regnskapsrapport pr. 31.10.2018
Rapporten var sendt ut i forkant av møtet, ingen kommentarer.
K-sak 124/2017/2019 Nye dommersatser
Fra nyttår øker dommersatsene. Hvordan tilpasser vi dette til våre konkurransegrener?
RGTK følger forbundets satser. Hvert utvalg utfordres til å komme med innspill til hvordan
arrangør skal hente inndekning for denne nye utgiften.
K-sak 125/2017/2019 Budsjett 2019 og 2020
Utkast til budsjett for 2019 og 2020, utarbeidet på arbeidsmøtet 10.11.2018, var sendt ut i forkant
av møtet. Utkastet baseres på innspill fra utvalg, samt tidligere erfaring/forbruk. Det ble gjort en
liten justering på møtet. Oppdatert budsjett sendes ut til utvalgslederne med høringsfrist 5.
desember.
K-sak 126/2017/2019 Strategisk plan for RGTK
Det ble jobbet med planen på arbeidsmøtet 10.nov. RGTK sine presiseringer/tilføringer (under
krets oppgaver) ble påført med rødt, under arbeidsmøtet. «Utstyr og anlegg», samt «marked og
kommunikasjon» var påført etter møtet. Anne, Stein Erik og Anne-Kristin møtes i januar for å ta
for seg de temaene som en enda ikke har jobbet med (organisasjon og klubb/lederutvikling).
K-sak 127/2017/2019 Høring – fremtidig organisering av norsk idrett
Høringsnotat var sendt ut i forkant av møtet. RGTK ønsker å spille inn følgende til NGTF, for videre
innspill til NIF:
- Vi ønsker at det politiske kretsleddet på særforbundsnivå skal bestå.
Begrunnelse: Vi ser ikke at samme innsats kan gjøres fra sentralt hold, på lik linje som det i dag
gjøres politisk på dugnad. Aktivitet, samhold og samarbeid vil svekkes. Lokaldemokratiet vil
forsvinne, innsats og engasjement vil bli skadelidende. Vi kan i alle fall ikke se noen økonomiske
gevinster.
- Ikke færre kretser/regioner enn fylkesgrensene på særforbundsnivå eller fellesidrettslige regioner
(tidligere idrettskretser).
Begrunnelse: Dette vil svekke aktivitetsnivået for bredden. Kostnadene vil øke, dersom
reiseavstandene økes. ALLE SKAL MED!
- Vi er skeptiske til hvilke mandat utvalgene skal ha, samt hvem som skal utpeke de som skal
være med i utvalgene.
- NGTF skal bestå som et eget særforbund
Begrunnelse: Vi er store i medlemsmasse og har mange greiner allerede.
K-sak 128/2017/2019 Utvalgene orienterer
*RG: Melina Tou erstattes av Pearl Grace Sudaria, som utvalgsmedlem. Begge er fra Straen.
*Turn: Norgesfinalen er vel gjennomført. RGTK fikk 3. plass i lagkonkurransen for både gutter og
jenter. Ellers mange medaljer individuelt.
*GU voksen: Det blir Gymnastrada-program på Brusand, dersom noen melder seg på.
*GU barn: Påmeldingsfrist turntreff 1. – 4. trinn er 1. desember.
*Utdanning: Planlagte kurs våren 2018: sikringskurs 1 trampett x 2, sikringskurs 2 trampett,
idekurs i tumbling, kretsdommerkurs i troppsgymnastikk og medtrenerkurs.
*Tropp: 320 deltakere på 3. seriekonkurranse i Sandnes. KM på Sola til helgen.
K-sak 129/2017/2019 Eventuelt
*Klubbpakka: NGTF har inngått en avtale som gir klubbene tilgang på diverse juridiske dokument.
Informasjon vil bli sendt ut til klubbene.
*Sola Turn får ikke utendørsbane til Barnas Turnfestival. Vi gjør unntak, og gir de lov til å holde
oppvisningen innendørs, forutsatt at brannforskrifters tilfredsstilles. Sola Turn informerer de
foreningene som skal til de, så snart fordelingen er gjort.
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Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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