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. 16/2017/2019, Idrettens Hus, Jåttåvågen, tirsdag 12. februar 2019 kl.
18.00 – 20.50
Tilstede:
Kretsstyret:

Kretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/GU voksen
Varamedlem
GU ungdom
Troppsgymnastikk

Anne Løndalen
Rut Evy Pettersen
Kim Hauge
Tone Røksund
Anne Sofie Austigard
Jannik Johansen
Tone Bergsagel

Administrasjonen:

Kretskonsulent

Anne-Kristin Sollid

Forfall:

Styremedlem
Varamedlem
Turn menn
Turn kvinner
GU barn
Utdanning
RG

Stein Erik Ansethmoen
André Knutsen
Odin Nielsen
Siv Rita Eikeskog
Hanne Brede
Elisabeth Ueland
Pearl Grace Sudaria/
Cathrine N. N. 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
K-sak

Protokoll 15/2017/2019
Oppfølging av saker
Nye dommersatser
Representasjon vår 2019
Folkepulsen
Tilbakemelding kretsledermøte
Strategisk plan for RGTK
Kretsting 2019
Årsrapporter 2017 og 2018
Innkomne saker til tinget
Regnskap 2018
Redigerte retningslinjer Troppsgymnastikk
Utvalgene orienterer
Eventuelt

139/2017/2019
140/2017/2019
124/2017/2019
135/2017/2019
136/2017/2019
141/2017/2019
126/2017/2019
96/2017/2019
142/2017/2019
143/2017/2019
132/2017/2019
144/2017/2019
145/2017/2019
146/2017/2019

K-sak 139/2017/2019 Protokoll 15/2017/2019
Protokoll 15 ble godkjent uten merknader.
K-sak 140/2017/2019 Oppfølging av saker
*Retningslinjene for Vestlandsmesterskap i Turn er nå godkjent av kretsstyret i Hordaland. De
er publisert på vår hjemmeside.
*Sola Turn inviterer til «tett-bygg» markering med åpen hall. Anne representerer kretsen.
*Jannik Johansen og Lene Kaspersen signerer nå kontrakt for kretstropp på Eurogym i 2020.
*Turntreff Ungdom 2019: Vi har ikke arrangør. Vi sender ut informasjon til foreningene, der vi
informerer om at vi mangler arrangør, samt at arrangør vil bli tildelt på Kretstinget.
K-sak 124/2017/2019 Nye dommersatser
Vi mangler enda tilbakemelding fra turn og RG på hvordan vi skal løse de økte dommersatsene i
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forbindelse med konkurranser i kretsen. Vi følger opp saken.
K-sak 135/2017/2019 Representasjon vår 2019
Saken vil bli fulgt opp etter Kretstinget.
K-sak 136/2017/2019 Folkepulsen
Det blir et møte i prosjektgruppen før tinget, med oppsummering av status og plan for veien
videre. Det har vært kontakt med Straen, som nå vil svare på anmodning om utbetaling for
prosjekt i 2018.
K-sak 141/2017/2019 Tilbakemelding kretsledermøte
Aktuelle tema på møtet var:
- Regionalisering: Det skjer store endringer fra 01.01.2020. NGTF går fra 18 til 10 kretser.
- Oppgave-/arbeidsfordeling mellom styre og ansatte.
- Nedlegging av MySoft og videre bruk av KlubbAdmin
Det er opprettet en prosjektgruppe som vil gjennomføre en organisasjonsgjennomgang av
NGTF, slik om skissert i Sak FS-58/18-20.
K-sak 126/2017/2019 Strategisk plan for RGTK
Utkast var sendt ut i forkant av møtet. En arbeidsgruppe hadde ferdigstilt den, på bakgrunn av
arbeidsmøte og styremøte i november 2018. Det ble gjort noen få korrigeringer under
styremøtet. Planen blir lagt frem på Kretstinget.
K-sak 96/2017/2019
Kretsting 2019
Oppmøte kl. 17 fredag for kretsens representanter og tillitsvalgte.
Program fredag:
18 – 18.30: Velkommen, Folkepulsen (10 min) og NGTF (15 min)
18.30 – 19.30: Faddermøter
20.00: Velkomst aperitiff i lokaler for middagen
20.15: Oppvisninger, Straen TF (RG) og Sandnes TF (Tropp – frittstående)
20.30: Middag (forrett) historisk tilbakeblikk (hovedrett) ære (dessert – kake)
Aktuelle tema på faddermøtene: KlubbAdmin, Folkepulsen, Tingsaker, forsalg fra klubbene som
er tilstede, mat/allergi-tilbud ved BTF/arrangement, alkohol til representanter (krets og
foreninger) under Kretsting.
Program lørdag:
09.30 – 10.00: Registering med utdeling av vannflasker og lodd
10.00 – 12.00: Foredrag
12.00 – 13.00: Lunsj
13.00: Tingforhandlinger
K-sak 142/2017/2019 Årsrapporter 2017 og 2018
Det ble gjort noen små korrigeringer.
Styrets beretning ble signert av tilstedeværende styremedlemmer.
K-sak 143/2017/2019 Innkomne saker til tinget
Delt deltakeravgift på Kretsturnstevne for voksne (innsendt av Stavanger Turnforening):
Kretsstyret støtter ikke forslaget. Stavanger Turnforenings forslag med begrunnelse, kommer
frem i tingpapirene. Styrets forslag til vedtak, med begrunnelse, kommer frem i tingpapirene.
Sola Turn hadde sendt inn 4 saker som de ønsket tatt opp på kretstinget eller andre passende
arenaer. Styret anså ikke noen av sakene som tingsaker.
En av sakene vil bli tema på faddermøtene under Kretstinget. Det gjelder saken om hvor vidt

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

side 3

RGTK skal dekke alkohol til representanter på større arrangement. Styret var delt i denne
saken. Flertallet (4 mot 1 stemme) mente at de av kretsens representanter og gjester som
ønsker det, skal få alkohol, på kretsens regning, til middagen under Kretstinget. Styret vil ta
opp igjen saken etter tilbakemeldinger fra faddermøtene.
Styret sender saken om poenggiving i konkurranser videre til troppsgymnastikkutvalget.
De to andre sakene var: «Sammenfallende datoer på store arrangement» og «Kretsens
kvalitetssikring av kurs». Styret har sendt Sola Turn følgende tilbakemeldinger:
Sammenfallende dato på store arrangement:
Kretsstyret og utvalgene etterstreber at de ikke blir kollisjoner. Det gjør vi i dag, og det vil vi
gjøre i fremtiden. Breddearrangement og konkurranse-grenene vil få kollisjoner. Det er fordi
konkurransegrenene også må ta hensyn til nasjonale konkurranser, i tillegg til lokale
tilpasninger.
Kretsens kvalitetssikring av kurs:
Når kretsen arrangerer kurs*, bruker vi NGTF sine konsepter og kursholdere. Godkjenning og
kvalitetssikring av disse skjer gjennom NGTF. Vi følger deres retningslinjer. Styret og
utdanningsutvalget tar tak i de tilbakemeldingene vi får. Disse formidler vi både til kursholder
og NGTF. Tilbakemeldingene danner også grunnlag for vårt videre planarbeid som arrangører.
Det får også konsekvenser for hvem vi velger å bruke av NGTF sine kursholdere.
*Dette gjelder ikke idékurs som arrangeres under Kurshelgen.

K-sak 132/2017/2019 Regnskap 2018
Årsoppgjøret viser et solid overskudd på kr. 281 784
Balanserapport ble signert av tilstedeværende styremedlemmer, samt kretskonsulent.
K-sak 144/2017/2019 Redigerte retningslinjer Troppsgymnastikk
Redigerte retningslinjer var sendt ut i forkant av møtet. De ble godkjent med små korrigeringer.
Oppdaterte retningslinjer publiseres på kretsen sin hjemmeside.
K-sak 145/2017/2019 Utvalgene orienterer
GU barn:
*Det har vært turntreff for 1. – 4. klassetrinn, på Brusand og i Sandnes. Rut Evy Pettersen og
Ida Christ representerte kretsen. Vi har fått gode tilbakemeldinger. Brusand har fått flotte
fasiliteter til dette og kommende arrangement.
*Det er planlagt 2. gjennomgang av stevneprogrammet til Barnas Turnfestival. Den blir i
Skudehallen 3. mars.
GU voksen:
*Det har vært 2. gjennomgang av stevneprogrammet til kretsturnstevnet. Det var få lag som
kom. Det visste en om på forhånd.
*Golden Age har nytt reglement for størrelser på tropper. Maks antall pr. tropp er 36 stk.
Foreningene i Rogaland har funnet ulike løsninger. Tone har laget et informasjonsskriv, som blir
sendt ut til alle foreningene i kretsen. En konsekvens av reglementsendringen er at det blir
mange små oppvisningstropper på Vestlandsturnstevnet. Arrangør har fått beskjed. Noen blir
også med på to tropper.
GU ungdom:
*Vi håper på god påmelding til Gym Cup.
Tropp:
*Invitasjon til 1.seriekonkurranse/Ingeborgpokalen er sendt ut.
*Det nye utvalget har hatt møte, med fokus på oppdatering av retningslinjene.
*Det blir kretsdommerkurs 15. – 17. februar. Dert er kun to påmeldte fra Rogaland som tar
kurset for å bli dommere. I tillegg er det påmeldt en observatør fra Rogaland og 5 deltaker fra
Vest-Agder GTK.
*Det jobbes for å få til treningssamling.
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*Det Jobbes med å få arrangør til høstens konkurranser.
*Det var NM-kvalik for juniorer i helgen. Fra Rogaland deltok Sola, Sandnes, Haugesund og
Sandved. Sandnes, Haugesund og Sola gikk videre.
Turn:
*Invitasjon til regional samling for turn menn, i Sandnes, er sendt ut.
*KM blir 27. april i Stavanger.
Utdanning:
*Det er gjennomført 4 trenerkrus i januar.
*Til helgen er det medtrenerkurs og kretsdommerkurs i tropp (se under tropp).
* Michael Frahm Jensen Vu, Sola Turn, er godkjent som kurslærer for sikringskurs 1 trampett.
K-sak 146/2017/2019 Eventuelt
*Ingen saker ble meldt inn under eventuelt.

Ref. Anne-Kristin Sollid
Kretskonsulent RGTK
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