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Årsberetning IEA-Norge, 2013-2014 
Den norske grenen (Affiliate) av International Enneagram Association 

(organisasjonsnummer 999 079 326) 
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1. Styrets sammensetning i perioden 
President:    Kristin Mothes, også økonomiansvar og medlemsansvar 
Visepresident:   Kristin Aase også ansvar for Facebook  
Styremedlemmer  Dorthe Lie; Aktiviteter og events 

Halvor Grydeland; Økonomiansvar og events 
Monica Nilsen; Webredaktør 

 
Styremedlemmer som trakk seg fra vervene i løpet av perioden: 

Øyvind Sørbrøden 
Jostein Mjønerød 
Gro Kvæstad 

 
Valgkomité:    Kristin Mourud, Richard Moltzau, Børge Elle 
Regnskapskontrollør : Oddvar Bakken 
 
 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 10 styremøter i perioden, der ca halvparten av møtene er avholdt via Skype, 
andre halvparten i Oslo sentrum. Oppgaven med referatførsel har vært delt mellom 
medlemmene, til dels også møteledelse (når president har vært referatfører). 
 
Faste poster på agendaen har vært  
 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
 Økonomi 
 Medlemmer 
 Facebook 
 Web 
 Arrangementer / Events 
 
Arrangementer 
Styret har arrangert 4 enneagramkafeer på Litteraturhuset i Oslo,  
 Bli kjent med Enneagrammet og de muligheter det gir innen samarbeid (Kristin Aase) 
 Enneagrammet i parterapi/ parutvikling (Eva Steira og Øyvind Sørbrøden) 
 Enneagrammets historie i Norge – fra 1990-tallet til i dag (Trond Solvang) 
 Enneagrampaneler (Halvor Grydeland) 

 
… og bidratt til at våre medlemmer har avholdt to enneagramkafeer i henholdsvis Stavanger 
og Trondheim. 

 
 Bruker jeg mine styrker eller skygger jeg unna dem? (Stavanger v/ Oddvar Bakken) 
 Hvorfor liker jeg noen, mens andre stresser meg? (Stavanger v/ Oddvar Bakken) 
 Enneagrammet og de ni motivasjonene (Trondheim v/ Silje Kristine Haugen) 
 Instinktene (Trondheim v/ Silje Kristine Haugen) 
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Det er også gjennomført et seminarer i Oslo høsten 2013  
 Enneagrammet i Coaching (Øyvind Sørbrøden, Halvor Grydeland, Kristin Aase, Kristin Mothes) 

 
Det planlagte seminaret våren 2014; De tre sentrene (Erik Hermanrud) ble dessverre avlyst da 
foredragsholder hadde krav om flere forhåndspåmeldte enn det faktisk ble.  
  

Rutiner og beslutninger: 
Følgende rutiner er etablert: 
 
1. Utsendelse av nyhetsbrev eller annen informasjon til medlemmene 

Skal gjøres fra foreningens e-postkontoer og innhold godkjennes av styret. 
post@iea-norge.no, innmelding@iea-norge.no, president@iea-norge.no, 
webansvarlig@iea-norge.no 

 
2. Forutsetninger for regionale enneagramkafeer:  

a) Kafeene gjennomføres likt over hele landet.(like deltakeravgifter og forutsetninger). 
Minimum to medlemmer står for arrangementet 

b) Ingen mottar honorar (ev. reise kan dekkes mot kvittering etter søknad) 
c) Nøytrale lokaler benyttes 
d) Evaluering av kafeen sendes til styret  
e) Budsjett (lokaler, enkel servering), regnskap (inntekter & utgifter) godkjennes av styret. 
f) Overskudd skal tilfalle foreningen, underskudd dekkes mot regnskap 

  
 
Følgende beslutninger er tatt: 
 
1. Deltakeravgifter: 
4-timers seminar: kr. 400,- for medlemmer og kr. 600,- for ikke-medlemmer 
   Styremedlemmer betaler halv deltakeravgift for seminarer man  

ikke bidrar til med foredrag, og ingenting der man bidrar med  
forberedte innlegg 
 

Enneagramkafe (foredrag etterfulgt av diskusjon/ dialog og nettverking) Kr. 150/ 200 
   Styremedlemmer betaler ikke for deltakelse i enneagramkafeene. 
 
Studentrabatt  for studenter som har betalt ordinær medlemskontingent  

På enneagramkafeer: Gratis. På seminarer: Halv pris. 
 
Foreslått og besluttet av årsmøtet: Det skal være kostnadsfritt å delta på kafeer og seminarer 
for styremedlemmer som deltar. 
 
2. Refusjon reiseutgifter 
For styremedlemmer: Dokumenterbare reiseutgifter til styremøter og enneagram- 

kafeer større enn kr 100 per event kan refunderes mot bilag. 
 
Foredragsholdere på seminarer og kafeer: Reiseutgifter dekkes mot kvittering. 
 
3. Markedsføring av events 
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a) Markedsføring av foreningens events har stort sett vært gjort gjennom web og 
facebook, men det er besluttet å prøve ut betalbar annonsering på facebook. Effekten 
skal evalueres etter første event med annonsering 
  

b) Profesjonelle medlemmer kan annonsere sine events og tjenester på websiden via 
webredaktør 

 
c) På facebook kan profesjonelle medlemmers events publiseres av sideadministrator 

 
d) Styremedlemmer kan legge ut egne events på FB en gang per event. 

 
e) Arrangementer fra utenlandske aktører kan legges ut som inspirasjon 

 
 

Aktivitet 
Aktiviteten i foreningen har foregått gjennom styremøter, via facebooksiden og gjennom 
arrangementene enneagramkafeer og seminar. 
 
Foreningen har overtatt domenet enneagramforeningen.no i tillegg til iea-norge.no. 
Det har vært videreutvikling av websiden når det gjelder innhold og design, og det er etablert 
gode rutiner for å holde et passende aktivitetsnivå på facebooksiden. 
 
Det ble utarbeidet og trykket en brosjyre til markedsføringen av kafeer og seminar for høsten 
2013. For våren 2014 ble den utarbeidet men ikke trykket, bare sendt elektronisk til 
medlemmer og andre.  
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Styret satte seg som mål for sin periode  

 Å gjøre Enneagrammet kjent og anerkjent i Norge 
 Få oversikt over de ulike enneagram-miljøene i Norge 
 Holde på med ting vi liker og syns er gøy 
 Få flere medlemmer  
 Alle bidrar der det trengs 

 
Vi har vært fem – åtte personer som har benyttet vår fritid, kompetanse og vårt nettverk til å 
skape mer aktivitet og utadrettet virksomhet overfor medlemmer og andre, etter at det forrige 
styret etablerte foreningen. Vi har fått flere medlemmer enn vi hadde for et år siden, og 
medlemmene kommer fra flere forskjellige enneagram-miljøer. 
 
Avtroppende styre oppfordrer det nye styret til å bygge videre på det som nå overleveres; 
både hva angår videreutvikling av prosesser og møteplasser, samt å bruke dem til å gjøre 
foreningen mer kjent ved å skape mer aktivitet og å få flere medlemmer, og flere engasjerte 
medlemmer.  

Økonomi 
Foreningens inntekter er medlemskontingenter og deltakeravgifter på enneagram-kafeer og 
seminarer. 
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Styrets 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 vært husleie, bevertning og blomsteroverrekkelser samt reiseutgifter 
ved gratis foredrag fra ikke-medlemmer av foreningen. Foreningen har også faste utgifter til 
moder-organisasjonen IEA. 
 
Fakturanett.no benyttes som faktureringssystem. 
 

Medlemstall 
Per  april 2013:  44 medlemmer 
Per  april 2014:  65 medlemmer 
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3. Resultatregnskap med balanse 
Regnskap fra 01.04.2013 -31.12.13 for IEA Norge.   
     
Inntekter  Utgifter   
Medlemsavgift 11 250 Bankkostnader 236 
Renteinntekter        32      
          0 A Reisekostnader  896 
E-kafe/seminar 26 450 B Mat årsmøte  1720 
   C Gaver   2905 
   D Trykksaker 1875 
   E Litteraturhuset, leie, mat 8150 
   F Styreutgifter mat  720 

   
G Lokalleie 
Trondheim+mat  956 

   H Betaling av fakturanett  981 
   I Kontorrekvisita  262 
   Udokumenterte utgifter*  1033 
        
        
Sum 37732 Sum utgifter  19 734 
   Innestående 31.03.13 22 037 
  37732 Innestående 31.12.13 40 035 

     
Innestående bankkonto 31.12.2013: 40.035,68  
*Kommentar til udokumenterte utgifter: Bilagene for disse utgiftene er 
sannsynligvis tapt i overgangen mellom tre forskjellige økonomiansvarlige i løpet 
av perioden. Det er ikke mulig å ta ut penger av foreningens konto uten to 
signaturer så utgiftene er legitimerte på tidspunktet. 
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Regnskapskontrollørs beretning 
Revisjon av regnskap for IEA Norge: 

Jeg har fått tilsendt regnskapsoppsett og fått tilgang til bilag og kontoutskrifter.  

Regnskapet viser et overskudd på kr 19.734,- fra 01.04. til 31.12. 2013 og innestående på bank kr 
40.035,68 pr. 31.12.2013.   

Regnskapet er satt opp med udokumenterte utgifter på kr 1.033,-.  Etter samtale med Halvor 
Grydeland, er det ingen ubetalte regninger som kan relatere seg til dette beløpet.  Det mest 
sannsynlige, er at dette skriver seg fra et eller annet arrangement.  

Jeg anbefaler at: 

1. Regnskapet godkjennes som IEA-Norges regnskap pr. 31.12.2013. 
2. At styret iverksetter forbedring av regnskapsrutiner for å ha ennå bedre oversikt over bilag, 

årsregnskap og status/balanse i foreningen.  Forslag til punkter følger i vedlegg. 

Stavanger, 7. april 2014.  

Oddvar Bakken 
Regnskapskontrollør 

 

 
  


