Årsberetning 2015
IEA-Norge
Den norske grenen (Affiliate) av International Enneagram Association
(organisasjonsnummer 999 079 326)
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1. Styrets sammensetning i perioden
President:
Visepresident:
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Kristin Aase
Halvor Grydeland; også ansvar for aktiviteter og events
Kristin Mothes, økonomiansvar/ kasserer
Chirstian Brym; medansvar events
Kristin Riddervold Mourud – medlemsansvar
Tom E.Johansen – FB-ansvarlig

Styremedlemmer som trakk seg fra verv i løpet av perioden:
Sølvi Elle; Webredaktør
Valgkomité:
Regnskapskontrollør :

Helene Makani, Dorthe Lie, Trine Kveim
Øyvind Sørbroden

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 møteledelsen.
Faste poster på agendaen har vært
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av referat fra forrige møte.
Økonomi
Medlemmer
Facebook
Web
Arrangementer / Events

Arrangementer i 2015
Det er arrangert 6 Enneagram-kafeer i Oslo og 1 i Kristiansand i perioden:
I Oslo:
 20. Januar: «Enneagrammet som salgsverktøy» ved Dorthe Lie
 11. Mars: ”Sjelens 9 ansikt,” ved Andreas Ebert, Tyskland
 23. April: ”Enneagrammet og ledelse”, ved Kristin Aase
 2.septembert: ”Det åpne hjertet og de ny dyder” ved Ron Esposito, USA
 20.oktober: ”Kan Enneagrammet brukes til rekruttering?” ved Balder Vendt-Striim, Danmark
 18.november: ”Kraftfull kommunikasjon gjennom innsikt i Enneagrammet” ved Silje Kristine
Haugen og Christine Wittusen

•

I Kristiansand:
16.mars: ”Team og ledelse” ved Camilla Kokai og Halvor Grydeland
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Rutiner og beslutninger
Betaling og påmelding til Enneagramkafeer i Oslo:
Vi har innført betaling på Enneagramkafeer med iZettle – en betalingsautomat
Vi tar ikke lenger imot påmelding til Enneagramkafeene – det skapte en del uro når man både
meldte seg på via epost og via FB-siden. Mange kom dessuten uten å melde seg på.
Web:
Webansvarlig Monica Nilsen trakk seg fra styret, og ansvaret ble overtatt av Dorthe Lie. Da
hun gikk ut av styret på årsmøtet, ble nytt varamedlem Sølvi Tafjord Elle webansvarlig, men
hun trakk seg også på høsten. Det har derfor vært lav oppfølging av websiden i denne perioden, bortsett fra det korte tidsrommet Dorthe Lie hadde ansvaret for siden. Dorthe Lie sikret
at vi fikk websiden over i et format som også fungerte på mobil og nettbrett. Det planlegges
nå nye websider som skal være ferdig utviklet i mars 2016.

Aktivitet
Aktiviteten i foreningen har foregått gjennom styremøter, via facebook-siden og websiden, og
gjennom Enneagram-kafeer. Foreningen sender også jevnlig epost til medlemmene.
Styret har arbeidet med å styrke markedsføringen av våre arrangementer. Det ble også i år utarbeidet og trykket en brosjyre til markedsføringen av kafeer og seminar for vår og høst 2015.
Denne ble sendt elektronisk til medlemmer og andre.
Samarbeid med de andre nordiske IEA-foreningene:
Enneagramforeningene samarbeidet om å arrangere Den europeiske Enneagramkonferansen i
regi av IEA for 2015. Konferansen ble kalt Crossing Borders og ble arrangert i København
4.-6.september 2015. Kristin Aase var IEA Norge sin representant i programkomiteen, og Dorthe
Lie var IEA Norge sin representant i arrangements-komiteen. Konferansen ble svært vellykket. Vi
hadde 17 påmeldte fra Norge, og 15 av disse deltok på konferansen. Den eneste norske workshopen på
konferansen var Helene Makani og Chiristian Brym ansvarlig for, med temaet Ego og Essens. De nordiske landene delte overskuddet av konferansen, og IEA Norge fikk av dette Nkr 46 904.

Samarbeidet mellom de nordiske organisasjonene har fortsatt også etter konferansen, med
jevnlige skype-møter. Der utveksles det erfaringer, gjennomføres diskusjoner rundt ulike prinsippielle forhold rundt foreningsvirksomhet og deles informasjon om hverandres arrangement.
Det er også et mål for samarbeidet at vi koordinerer invitasjoner av internasjonale Enneagram-eksperter for å få ned kostnadene ved slike besøk.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Ambisjoner:
1. Få oversikt over Enneagram-miljøene i Norge
2. Mer differensiert innhold i Enneagram-kafeene
3. Utvikle styret som et team
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4. Skape et godt miljø og beholde de medlemmene vi har i Oslo, og engasjere regionale
medlemmer.
5. Tydelige ambisjoner for markedsføring og events.
6. Fremme informasjon om hva som finness i Norge innen kompetansebygging på Enneagrammet.
7. Etablere en erfaringsbasert strategi for arbeidet i regionene og invitere til dialog med
Kristiansand, Stavanger og Trondheim for å belyse deres behov.
8. Ha kontakt med medlemmene for å få større innsyn i deres behov og hva slags aktiviteter som foreningen bør satse på
9. Seminarer i regi av IEA-Norge: Vil vi satse på det? Vi satte ikke opp mål for dette,
men tar det opp til vurdering som en del av styrets og foreningens utvikling.

I styret er det personer som har benyttet sin fritid, kompetanse og sitt nettverk til å skape mer
aktivitet og utadrettet virksomhet overfor medlemmer og andre. Styret opplever at vi har lykkes med mange av våre ambisjoner:
- Vi har utformet et dokument der vi kontinuerlig legger inn informasjon om etablerte
og nye aktører og miljø som bruker Enneagrammet
- Vi har systematisk arbeidet med å ha nye vinklinger på bruk av Enneagrammet og arbeidsformer på Enneagramkafeeene og synes vi har lykkes med dette i år. Er spesielt
fornøyd med å ha hatt tre Enneagramkafeer med bidrag fra utenlandske eksperter.
- Vi bruker tid i styremøtene til å formidle egne Enneagramerfaringer, og bruker Enneagram-innsikten til å fordele arbeid og følge opp oppgaver som skal gjennomføres
- Vi har valgt å legge vekt på å bygge et sterkt Enneagram-miljø i Oslo gjennom Enneagramkafeene. I tillegg la vi vekt på å ha tilbud om fellesskap på hele konferansen i
København til alle de norske deltagerne, slik at de skulle føle seg som en del av en
gruppe.
- Vi har utviklet markedsføringen av våre events, både gjennom å utvikle presentasjonen av arrangementene på en mer tilgjengelig og appellerenede måte, og tatt enda mer
aktivt i bruk sosiale medier. Dette slo spesielt ut på vårt første arrangement i 2016
- Informasjon om hva som finnes i Norge innen kompetansebygging skjer spesielt gjennom at de profesjonelle legger ut sine arrangement. Vi har oversikt over de som leverer kompetansebyggende tjenester og kan gi ut denne informasjonen når folk kontakter
oss. I tillegg håper vi at ny webside vil gi en bedre oversikt over tilbudene de profesjonelle gir.
- Vi har gjennomført samtaler med regionene, for å få tak i deres erfaringer med lokale
Enneagram-kafeer. Vi ser gjennom denne undersøkelsen dilemmaet i at sterke aktører lo-

-

kalt over tid vanskelig kan la være å blande egen og foreningens virksomhet. Det kom et forslag om at IEA-Norge kan tilby foredragsholdere som kan presentere «ikke konkurrerende
emner» som vil kunne øke etterspørselen etter lokale krefters Enneagramkunnskap. Dersom
de lokale krefter over tid skal bruke tid og lokalt nettverk, må det ligge noe positivt i samarbeidet for alle.
Ang kontakt med medlemmer så har vi i år prioritert å gjennomføre en skriftlig undersøkelse
overfor de profesjonelle medlemmene rundt hva de ønsker vi skal fokusere på og prioritere.
Det kom gjennom den undersøkelsen tilbakemeldinger som vi tar med oss videre, eks forbedring av vår nettside, at programmet for et semester blir ferdig tidlig i det forutgående
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semesteret. og at vi hvert halvår arrangere eksklusive samlinger for de profesjonelle med-

lemmene der de får dele erfaringer. Vi tydeliggjør også at profesjonelle medlemmer kan markedsfører seg på alle Enneagramkafeer i form av brosjyremateriell og salg av egne produkter.

-

Seminarer har foreløpig ikke blitt planlagt arrangert av foreningen. Vi ser på muligheten av å gjøre dette i 2016, men det er foreløpig ikke noe planlagt. Vi informerer om
muligheten for å delta på seminar i regi av de andre nordiske foreningene.

Avtroppende styre oppfordrer det nye styret til å bygge videre på det som nå overleveres,
både når det gjelder videreutvikling av prosesser og møteplasser, samt å bruke dem til å gjøre
foreningen mer kjent ved å skape mer aktivitet og flere engasjerte medlemmer.

Økonomi
Foreningens inntekter er medlemskontingenter og deltakeravgifter på enneagram-kafeer og
seminarer. I 2015 har foreningen mottatt andel av overskuddet fra den skandinaviske
enneagramkonferansen i København i september der noen av styremedlemmene bidro aktivt
til planlegging og gjennomføring av konferansen.
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.
Izettle benyttes som elektronisk betalingssystem ved Enneagramkafeene i Oslo.

Medlemstall
Per
Per
Per
Per

april 2013:
april 2014:
april 2015:
april 2016:

44 medlemmer
65 medlemmer
63 medlemmer
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Regnskap fra 2015 IEA Norge.
Inntekter
Inntekter
Utgifter
Utgifter
budsjett 2015
faktisk
budsjett 2015
faktisk
Kontigenter vanlige medlemmer
26 400
15 000
0
Kontingent profesjonelle medlemmer
12 000
16 000
0
Arrangement årsmøte
0
0
1 500
Enneagramkafeer-Oslo (5 stk)
20 000
19 481
14 500
Enneagramkafeer-andre (Krsand, Trh) (2 stk)
8 000
4 950
7 900
Reise ifm regionale E-kafeer
6 000
Honorar foredragsholdere
0
Styremøter
3 000
Webside, inkl domener
5 500
Annonser for arrangementer
2 500
Brosjyrer, porto, lisenser
4 000
Medlemskontingent IEA int. $ 600
4 500
Reisestipend internasjonale IEA-konferanser
46 904
15 000
Blomster/gave/ Overrekelser (forelesere etc.)
2 000
Bankomkostninger
0
Summer 2015
66 400
102 335
66 400
Resultat
0
34 742

2750
22 000
2 500
1 454
0
4 132
4 414
592
6 405
4 766
15 863
1 197
1520
67 592
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Fra: Øyvind Sørbrøden
Sendt: 5. april 2016 09:14
Til: Kristin Aase
Kopi: Kristin Mothes
Emne: Godkjenning av regnskap for IEA-Norge 2015

Til styret i IEA-Norge
Jeg har nå gjennomgått regnskap for IEA Norge i 2015. Alle bilag og alle månedlige kontoutskrifter har
vært fremlagt. I tillegg er det laget eget delregnskap for Enneagramkafeene i 2015.
Det er nyttig med dette delregnskap for oversikten. I tillegg er anskaffet terminal slik at alle innbetalinger
på kafeene går via bank. Det er bra!
Undertegnede har etter kontroll påpekt at det må være posteringsfeil i regnskapet. To slike feil (manglende posteringer) er opprettet av regnskapsansvarlig.
Regnskapet gir nå et korrekt bilde av inntekter og utgifter i 2015. Det er et overskudd på kr. 34.742, et resultat styret fortjener honnør for. Pr. utgangen av 2015 har IEA-Norge kr. 80.900,90 i banken.
Med dette anbefaler jeg årsmøtet å godkjenne det fremlagte regnskap for 2015.
Øyvind Sørbrøden
Regnskapskontrollør
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