Årsberetning IEA-Norge, 2012
Etter et initiativ fra IEA- internasjonalt, ble det tatt initiativ til etableringen av et interimsstyre
som ga seg selv mandatet å etablere foreningen i Norge. Den norske grenen (Affiliate) ble
dannet og fikk navnet IEA-Norge (IEA Norway) med organisasjonsnummer 999 079 326.

Interimsstyrets sammensetning
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Kristin Mothes
Visepresident: Eva K. Steira
Styremedlem(mer) og varamedlemmer:
Dorthe Lie; Aktiviteter og events
Kristin Aase; Facebook og markedsføring
Kristin Mourud; medlemmer
Oddvar Bakken; Økonomi og regnskap
Valgkomité: Kristin Mourud, Oddvar Bakken
Revisorer:
(ikke aktuelt for 2012)

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter hvor saker som angår etablering av rutiner og arbeidsprosesser er
behandlet og fulgt opp. Ett møte med felles samling i Oslo, de andre møtene via Skype.
Spesielle oppgaver som har tatt mye av styrets tid:
Formell etablering av foreningen i Brønnøysund,
Opprettelse av bankkonto og rutiner for bruk av den.
Utarbeidelse av Vedtekter og etiske retningslinjer.
Etablering av foreningens webside og facebook-side.
Etablere e-postadresser og rutiner for bruk av e-post.
Etablere rutiner for innmelding og oppfølging av nye medlemmer.
Planlegging av årsmøtet og årsmøteseminarene.
Aktivitet
Aktiviteten i foreningen har hittil foregått gjennom styremøter og via facebooksiden.
Interimsstyret oppfordrer det nye styret til å bruke de etablerte kanaler til å invitere
medlemmer og andre til mer aktivitet i foreningen for å bidra enda sterkere til foreningens
visjon.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Interimsstyret satte seg som mål å etablere flest mulig fungerende rutiner og møteplasser,
aktiviteter og informasjonskanaler for kunne ha «mest mulig» å overlevere til det nye styret.
Vi har vært seks personer som har benyttet vår fritid, kompetanse og vårt nettverk til å
etablere foreningen.
Det har ikke vært kapasitet til stor utadrettet virksomhet overfor medlemmer eller andre.
Interimsstyret oppfordrer det nye styret til å bygge videre på det som interimsstyret
overleverer; både hva angår videreutvikling av prosesser og møteplasser, samt å bruke dem til
IEA-Norge Årsberetning 2012, fremlagt årsmøtet 2013

å gjøre foreningen mer kjent ved å skape mer aktivitet ved å få flere medlemmer, og flere
engasjerte medlemmer.
Økonomi
Foreningens inntekter har frem til årsmøte vært medlemskontingenter og donasjoner fra
stiftere.
Interimsstyrets Medlemmer har ikke mottatt honorar for sine bidrag, og flere bidragsytere har
ytt frivillig innsats. Reiseutgifter har blitt dekket i enkelte tilfeller.
Foreningens utgifter har hittil vært begrenset til etablering av webside og kjøp av domene.
Medlemstall
Per 1. april 2013:
Ordinære medlemmer:
Profesjonelle medlemmer:
Stiftere:

33
11
15
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Økonomi (resultatregnskap med balanse)

Regnskapskontrollørs beretning
Foreningen har ikke hatt regnskapskontrollør under etableringsfasen.
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