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1. Styrets sammensetning i perioden 
President:    Claudia Steidl Talgo  
Visepresident:    Mai Kristin Nilsson 
Styremedlemmer  Tom E. Johansen  

Karina Mengel 
    Marta Prerovska  

Geir Vang (vara) 
Dorthe Lie (vara) 

       
     
Valgkomité:    Helene Makani, Christine Lindholt Wittusen, Kristin Mourud 
 
Regnskapskontrollør:  Andreas Mourud 

 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 9 styremøter i perioden, alle sammen digitalt. Styret har også hatt et tett samarbeid 
på plattformen Teams, der vi har hatt mulighet til å snakke sammen underveis og informere om 
status og andre ting.  
 
Faste poster på agendaen har vært: 
• Godkjenning av referat fra forrige møte.  
• Økonomi 
• Medlemspleie, informasjon 
• Formål og visjon 
• Facebook og webside 
• Arrangementer  

 
Styret hadde som uttalt mål for 2020/21 å øke medlemstall, ha flere aktive medlemmer og 
være mer synlig på digitale plattformer.  
 

Arrangementer i 2020 
 
Hele perioden har vært preget av pandemien, og vi har brukt litt tid til å  

1. skjønne at dette vil vare lenge og  

2. finne gode alternativer.  

 

Vi brukte perioden fra årsmøte til august til å jobbe med sosiale medier, legge ut mer informasjon, 

korte videoer, boktips etc. for at våre følgere skulle ha noe å lese, se eller fordype seg i over 

sommeren.  

Så har vi kjøpt en lisens for Zoom, som har gitt oss uante muligheter til å hente inn foredragsholdere 

fra flere steder i landet, og ikke minst gjort det mulig for “hele verden” å delta på våre 

arrangementer. Nå at bruk av PC, nettbrett og mobil for å delta på ting digitalt har blitt allemannseie 



   

Side 3 av 9 

har vi kunnet nå interesserte deltagere overalt i Norge og dermed kommet et stort steg nærmere å 

oppfylle vår misjon om å spre kunnskapen om Enneagrammet i hele Norge.  

 

Vi har erfart at det faktisk finnes mange i Norge som har kjennskap til Enneagrammet og som gjerne 

vil møte likesinnede og lære mer. Arrangementene som har vært online og gratis har hatt mellom 60 

til 70 deltagere hver gang.  

 

 

Vi er til for hele Norge 

 

Vi er en forening for hele Norge, men har hatt mye fokus på Oslo, basert på at arrangementene har 

vært fysiske og de fleste styremedlemmene sitter i Oslo. Det har tradisjonelt ikke vært et skille 

mellom styret og «arbeidsgruppen Oslo». Takket være initiativet fra Stavanger har vi oppdaget at det 

ikke behøver å være styrets medlemmer som arrangerer aktivitetene, men at vår jobb i styre er å 

formidle kontakter, spre kunnskap og støtte Enneagram-relaterte aktiviteter i hele Norge. Stavanger 

har hatt mange flotte arrangementer, takket være en gjeng engasjerte personer som har tatt initiativ 

til både holde foredrag, starte diskusjoner og rett og slett møtes. Vi håper at det i framtiden vil 

komme i gang flere slike grupper, som da kan innlemmes som enheter i foreningen og dermed få 

finansiell støtte/sikkerhet, benytte våre betalingsløsninger (vipps) og Zoom-lisens, og et større 

nettverk.  

 

For at Enneagramforeningen skal kunne støtte arrangementer over hele landet har vi tenkt følgende: 

Alle arrangementer som omhandler Enneagrammet (også fra ikke-medlemmer) kan publiseres på 

IEAs Facebookside. Vi kan aldri garantere for kvalitet og innhold, men satser på at deltagerne vil 

komme med tilbakemeldinger til både oss og arrangøren dersom det ikke lever opp til 

forventningene. Dette må vurderes fortløpende, men vi tror at det uansett vil være et positivt tiltak. 

 

For arrangementer tilbudt av våre profesjonelle medlemmer gis det rabatt til alle medlemmer fra 

tilbyderens side. Til gjengjeld vil Enneagramforeningen stå som medarrangør og tilby markedsføring 

via våre sosiale medier, teknisk støtte for Zoom, betalingsløsning (vipps) og ev. andre ting vi kan gjøre 

for å støtte særlig de aktivitetene som foregår utenfor Oslo. I tillegg vil foreningen betale reise og 

opphold for våre profesjonelle medlemmer som reiser til andre steder i landet for å holde kurs eller 

foredrag. 

 

Arrangementer på Zoom: 
 
Tom Johansen og Geir Vang har sørget for at det ble gode foredrag også under pandemien, og har 
også fungert som verter på de ulike digitale arrangementene. I forrige periode ble følgende arrangert 
i IEAs regi: 

 
27. august: Sjur Isaksen: Er du motivert til selvinnsikt? (på Zoom) 
 
5. september: Enneagrammet og spiritualitet (fysisk med begrenset antall deltakere) 
En ettermiddag på Holmestrand, fasilitert av Kjersti Wold og Geir Vang, med foredrag ved Kent 
Bruheim og Christian Brym 
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9. desember: Nina Sjøvoll: din blinde og kraftfulle intelligens (på Zoom) 
 
3.februar: Helene Makani: Instinktene i et nytt lys 

 
20. mars: Digitalt Enneagramseminar med foredrag ved Dorthe Lie, Nina Sjøvoll, Christine 
Wittusen og Berit Strand.  
 

I tillegg har vi annonsert flere kurs for våre profesjonelle medlemmer, slik at alle som følger oss fikk 
se at det «skjer noe» selv om vi lever under en pandemi. 

 
Enneagramkafeer i Stavanger (i regi av Enneagrammet Rogaland) 

 
19. februar: Foredrag i Stavanger med Helene Makani  
29. oktober: Foredrag i Stavanger med Camilla Kokai: Innsikt gir utsikt!  
 
Begge arrangementene foregikk fysisk. 

Rutiner og beslutninger 
 
Betaling: 
Vi har hatt mange diskusjoner om pris, og med lavere kostnader pga. digitale arrangementer har vi 

prøvd både lav deltageravgift og gratis adgang. Det er tydelig at arrangementer som er gratis er mest 

attraktive, og vi antar at det ikke er pengene i seg selv, men fleksibiliteten som er tiltrekkende. Man 

kan bestemme seg på dagen om man ønsker å være med, og droppe ut underveis. Fordelen er at 

mange som er litt nysgjerrige har klikket seg inn, og vi tolker den økende interessen for medlemskap 

som et godt tegn på at dette er en god måte å arrangere Enneagramarrangementer på. 

 
Web:  
Web-ansvarlig i styret er Marta Prerovska, og hun har hatt ansvar for å oppdatere og utvikle 

websidene videre. De nye nettsidene ble lansert i januar 2021 og inneholder flere nye elementer som 

introduksjon og lenker til de profesjonelle medlemmene, mer bakgrunnshistorie om foreningen og 

stifterne og anbefalt litteratur samt lenker til interessante nettsider. Styret ønsker å takke Marta 

særskilt for den store innsatsen og de mange timene som har gått med for å få moderne nettsider 

som er lettere å redigere.  

 

Digital komite: 

Styret har hatt en egen «digital komite», bestående av Marta Prerovska, Karina Mengel og Mai 

Kristin Nilsson, som sørger for god og jevnlig oppdatering av informasjon om arrangementene på FB-

sidene våre, samt på Instagram. Komiteen har satset på følgende områder: markedsføring av 

aktivitetene til norske og utenlandske profesjonelle, markedsføring av foreningens aktiviteter og 

lokale aktiviteter. Videre bokanmeldelser og produksjon og publisering av video med noen 

medlemmer 

Komiteen har utarbeidet plan for aktiviteter for markedsføring av norske og utenlandske 

profesjonelle, markedsføring av foreningens aktiviteter og bokanmeldelser. Vi har publisert hyppig 

nye innlegg, videoer (intervjuer med medlemmer av foreningen, f.eks.) samt lenket til podcastene 

som nå endelig også finnes på norsk. På Facebook ble det gjennomført markedsføring av de nye 

nettsidene. Gjennom markedsføring på Facebook har vi også fått flere nye medlemmer som har 

meldt seg inn via våre nettsider. Dette arbeidet har krevd jevnlig innsats fra komitemedlemmene, og 
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har gitt resultater. Vi har nå 913 (795 i fjor) følgere på Facebook, økt trafikk (klikk) og større 

engasjement blant leserne. Vi har også fått flere følgere på Instagram (132). Stor takk til Karina 

Mengel som har lagt ut noe på Instagram hver eneste uke! 

Mest gledelig er det at vi får flere medlemmer. Mange som har vært på gratis foredrag har ønsket 

medlemskap, og vi er allerede ovre 50 betalende medlemmer i 2021, sammenlignet med 35 i fjor. Vi 

har sendt ut 65 faktura så langt, og ønsker å få 100 medlemmer på sikt! Vi har også fått flere 

profesjonelle medlemmer, fra 7 i 2020 til 8 (og økende?) per dags dato.  

 

Vi ønsker oss fremdeles mer informasjon både på Facebook og på nett, og oppfordrer alle 

medlemmene til å tipse oss om interessante artikler, aktiviteter eller arrangementer vi kan spre blant 

våre følgere. 
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Aktivitet i foreningen 2020 
 
Aktiviteten i foreningen har foregått gjennom styremøter, møter i arbeidsgruppen for digital 

kommunikasjon, via facebook-siden og websiden, og gjennom online Enneagram-kafeene. Vi 

skjønner at ikke alle våre medlemmer og interessenter er på Facebook, og har gjen-innført jevnlige 

nyhetsbrev fra styreleder. Her forteller vi om kommende arrangementer og har oppfordret alle til å 

komme med ønsker og innspill til hva foreningen skal kunne tilby. 

 

I denne styreperioden har vi, basert på innspill fra medlemmene, satser mer på de profesjonelle 

medlemmene. Vi mener at det er disse som i største grad kan bidra til at kunnskap om 

Enneagrammet spres på en god måte, og tiltakene har derfor vært: 

✓ Presentasjoner av alle profesjonelle medlemmene på våre nye nettsider, inkl. lenke til deres 

egen side. 

✓ Intervjuer med de profesjonelle medlemmene for å bli bedre kjent med dem 

(markedsføring). 

✓ Satset på de norske tilbyderne av Enneagram-relaterte foredrag 

 

Det er fortsatt mange aktiviteter vi ikke har utviklet fullt, bl.a. å jobbe mer med å skape et 

profesjonelt nettverk, men vi er godt på vei. I mars hadde vi vårt første felles-seminar med ulike 

foredrag som vi håper kan være en ny måte å engasjere interesserte uansett bakgrunn og 

kompetansenivå – og skape ny kunnskap og samarbeid. Der var det over 70 deltagere, der de fleste 

var på hele tiden. I en kort spørreundersøkelse vi hadde online har arrangementet på Zoom blitt 

vurdert som meget vellykket og det er ønskelig å fortsette med slike tiltak. 

 

Det er også gledelig å se at vi har fått norske podcast, laget av noen av våre medlemmer, som virkelig 

beriker miljøet. Spesiell takk til Nina Sjøvoll, Annette Idsøe og Helene Makani som har bidratt sterkt 

til dette. 

Ikke minst prøver vi å legge ut foredragene etter opptak. Dette krever en del teknisk kompetanse, og 

ikke minst mye tid som går med til konvertering, klipping og sikring av personvern. Her ønsker styre å 

takke Mai Kristin Nilsson spesielt, som har vært den som har stått bak mye av Facebook-

publiseringen og flotte video-snutter.  

 

 

Samarbeid med andre IEA-foreninger 
 

Vi har etablert tettere kontakt med våre skandinaviske søsterorganisasjoner og inviterer hverandre 

til digitale foredrag. Igjen har online-mulighetene gjort det lettere å lære med og av hverandre, og 

det er all grunn til å tro at vi kommer til å fortsette med det også etter pandemien er over. 

IEA-Norge er/var medarrangør av den europeiske Enneagramkonferansen i Stockholm som skulle 

avholdes i september 2020 sammen med Sverige og Danmark. Pga koronapandemien måtte 

konferansen avlyses, og vi har planlagt å arrangere konferanse i 2022. Vi hadde håpet på en boost i 

vår økonomi basert på ev. overskudd fra konferansen, men endte opp med å betale 5000.- for å 

dekke kostnadene vi allerede hadde hatt (beløpet ble delt likt mellom DK, S og N). 
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IEA Global 
 
IEA Global tilbyr nå å delta på det internasjonale årsmøte via Zoom, samt på medlemsmøter der alle 

«affiliates» møtes for å utveksle erfaringer. Dette har vært veldig givende i året som har vært siden 

alle har prøvd ut ulike digitale løsninger og arrangementer. Også her har det vært mest attraktivt 

med gratis tilgang til foredrag o.l., så medlemsorganisasjonene har også tatt opp utfordringer med å 

betale regninger for faste utgifter. Noen har medlemsavgift, men tilbyr arrangementer gratis for 

medlemmene, andre tar betalt for alt, etc. Vi har nå i flere år diskutert det samme her i Norge, og 

heller i retning av å sikre økte medlemstall med en beskjeden medlemsavgift, men ikke ta noe for 

digitale arrangementer. Det ser ut til at folk som liker arrangementene gjerne melder seg inn som 

medlemmer, og dermed får jevnlig informasjon om tilbud og muligheter. 

Det vil fortsatt tas noe ekstra for fysiske arrangementer, siden vi da har utgifter med leie og lignende. 

3. Økonomi 
Foreningens inntekter er medlemskontingenter og deltakeravgifter på Enneagram-kafeer og 
seminarer.  
 
Styrets medlemmer mottar ikke honorar for sine bidrag, og flere bidragsytere har ytt frivillig innsats. I 
året som har vært har det ikke vært utgifter for møtemat, reiser eller leie, Økonomien er stabil nå, og 
vi har kuttet ned på alle utgiftene vi kan , som bl.a.  at det ikke serveres mat i møtene, og at også 
styremedlemmer betaler halv pris for større arrangementer (seminarer og workshops). Dette var 
tidligere gratis, og det nye styret må vurdere om det skal gjelde videre, siden styremedlemmene gjør 
en stor innsats for foreningens medlemmer og bør slippe å betale i tillegg.  
  
Foreningens utgifter har hovedsakelig vært blomster som takk for gratis foredrag på 
Enneagramkafeer.  
Foreningen har også faste utgifter til moder-organisasjonen IEA, webhotel, fakturafirma Conta og en 
Zoom-lisens som også lånes ut (gratis) til foreningens profesjonelle medlemmer. 
 

Medlemstall 
Per  desember 2016:   50 medlemmer 
Per  desember 2017:    66 medlemmer 
Per  desember 2018:   41 medlemmer 
Per  desember 2019:   30 medlemmer 
Per  desember 2020:   35 medlemmer 
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Regnskap 2020 og budsjett 2020 
  

Regnskapet for 2020 (kalenderår) viser et lite overskudd, noe som er bra tatt i betraktning at vi har 

hatt noen store utgifter som ikke ble fakturert i 2019, der de egentlig hørte hjemme (vi hadde 2 

danske foredragsholdere med reiseutlegg), samt at vi hadde færre medlemsbidrag enn forventet. Vi 

har også hatt en utgift ifm. den utsatte konferansen i Stockholm.  

Det positive resultatet skyldes i stor grad den store aktiviteten i Stavanger, der det har vært jevnlige 

møter med godt oppmøte. I tillegg har vi spart utgifter for lokalleie, og fått tilbake penger fra 

Litteraturhuset. Alt i alt har vi god nok økonomi og kan fortsette å satse på å arrangere og/eller 

støtte arrangementer i Norge. 

Regnskap og budsjett      

     

Overskudd  7 326,33     

Inngående saldo  45 749,18     

Utgående saldo  42 042,95     

     

 

Faktiske inntekter 
2020  

Budsjetterte 
inntekter 2020 

Faktiske 
utgifter 2020 

Budjetterte 
utgifter 2020 

Medlemskontigent, 
ordinær  9 886,50   15 000,00  -300,00   
Medlemskontigent, 
profesjonelt   7 000,00   6 000,00    

Arrangement Oslo  4 051,59   10 000,00    

Arrangement Stavanger  15 017,23   3 000,00  -400,00   2 000,00  

Kontanter Stavanger   3 650,00     

Arrangement Online  830,86     

Boksalg  3 000,00   -4 880,00   
Husleie   6 200,00   -2 400,00   5 000,00  

Utgiftsrefusjoner i 
forbindelse med 
arrangement    -4 949,94   
Foredragsholdere      7 000,00  

Utgiftsrefusjoner 
foredragsholdere    -19 348,82   
Lisenser    -2 731,42   
Administrasjon  10,95   -738,00   1 000,00  

Markedsføring   -729,18   3 000,00  

Gaver      600,00  

Medlemskontingent IEA 
international   -5 843,44   6 000,00  

Reiseutgifter     1 500,00  

Summer   49 647,13   34 000,00  -42 320,80  26 100,00  
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 BALANSEREGNSKAP   

     

 Eiendeler (*i NOK)  

Gjeld og 
egenkapital (*i 
NOK)  

 Bankinnskudd  7 326,33  Egenkapital -7 326,33  

     

     

 

Forslag budsjett 2021 
 

For 2021 foreslås det å satse på norske foredragsholdere og arrangementskrefter. Vi ser at vi 

øker medlemsantallet, og skal fortsette med digitale møter. I tillegg håper vi at vi kan satse på 

fysiske møter og aktiviteter høsten 2021, og det foreslås å sette av litt penger til å ev. ha en 

juleavslutning e.l. 

 

 
Budsjetterte 
inntekter 2021 

Budsjetterte utgifter 
2021 

Medlemskontigent, ordinær  15 000,00   
Medlemskontigent, profesjonelt 7 000,00   
Arrangement Oslo  5 000,00  -5 000,00 

Arrangement Stavanger  2 500,00  -2 500,00 

Reiseutgifter  -4 000,00 

Boksalg 500,00  
Lisenser  -2 800,00  

Administrasjon  -800,00  

Markedsføring  -2 000,00  

Gaver (til foredragsholdere)  -4 000,00 

Medlemskontingent IEA 
international  -6 000,00  

 30 000,00 -24 300,00 

 

4. Revisjonsberetning 

Regnskapet ble kontrollert og godkjent som årsregnskap for 2020 av vår valgte 
regnskapskontrollør Andreas Mourud, se vedlegg.  

 
 


