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Sak l. Årsmøtet åpnes
President Claudia Steidl Talgo ønsket velkommen til årsmøtet.
a.

Vedtak: Møteinnkallingog saksliste ble godkjent

b.

Vedtak: Claudia Steidl Talgo ble valgt som møteleder

c.

Vedtak: Marta Prerovska som referent. Helene og Kjersti underskriver protokollen

Det var 14 stemmeberettigede til stede. Dorthe Lie er stemmeteller.
Navneliste:
Helene Makani, Christian Brym, Claudia Steidl Talgo, Dorthe Lie, MaiKristinNilsson,NmaSjøvold,
Kirsti April Fønhus, Geir Vang, Kjersti Wold, Orristine Lindholm With, BjømEskelmd, Bjørn Romsbotn,
Tom Johansen, Marta Prerovska
Sak 2. Endringer i vedtekter
Endringer ble vedtatt da det gjaldt kun endringer knyttet til bruk av digitale flater ved gjennomføring
av årsmøter og endring av ordlyden i §15 Avdelinger/grupper.
Vedtak: Årsmøte godkjenner endringene i vedtektene
Sak 3. Presidentens beretning
Det ble gjennomført 6 ulike aktiviteter i Oslo og 6 i Stavanger. Mai Kristin orienterte om
aktivitetene i Stavanger. Interessen er stor, 50 kroner for å delta, komiteen er ansvarlig for
faglige innlegg på treffene. Dermed uavhengig av eksterne. De bruker tid til diskusjon og
refleksjon. De har 150-160 følgere på FB. Få av dem er interessert i å bli medlem i foreningen.
I Oslo ønsker man flere som deltar på arrangementene. I Stavanger registrerer man stor
interesse, Helene Makanis foredrag hadde mellom 50 og 60 deltakere.
Medlemstallene er ikke tilfredsstillende.
Foreningen har jobbet det siste året for å være relevant, samarbeide med de profesjonelle og ha
balansert økonomi. Foreningen vil fortsette med det.
Enneagramkonferansen i Stockholm er utsatt til 2021.
Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets årsberetning.
Sak 4. Styrets visjon og planer
Styret har oppsUlllllle rt resultater av prosessen og deltakere på årsmøte diskuterte ulike berørte
temaer: ulik bruk av Enneagrammet , åndelig dimensjon av symbolet kontra ego-relatert fokus.
Årsmøtet ble enig om at det er behov for fokus på digital presentasjon av Enneagrammet i
samarbeid med de profesjonelle f.eks. video med tema: "Hva betyr Enneagrammet for meg?"
Styret informerte om at man jobber med ny web for foreningen.

