Årsberetning 2019
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

Trine Kveim, Claudia Steidl Talgo etter årsmøte
Dorthe Lie
Claudia Steidl Talgo
Tom E. Johansen
Karina Mengel
Jørgen Klafstad (vara, fram til årsmøte)
Barbro Thorvaldsen (vara, fram til årsmøte)
Marta Prerovska (nytt medlem, etter årsmøte)
Geir Vang (ny vara, etter årsmøte)

Valgkomité:

Helene Makani, Christine Lindholt Wittusen, Kristin Mourud

Regnskapskontrollør :

Øyvind Sørbrøden

2. Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 7 styremøter i perioden. 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
• Medlemspleie
• Formål og visjon
• Facebook og web
• Arrangementer / Events

Arrangementer i 2019
Det har vært avholdt 6 arrangementer i 2019 i Oslo, og 5 i Stavanger
Enneagramkafeer i Oslo:
• 6. februar:
«Enneagrammet og individuasjon» ved Kjersti Wold
• 20. mars:
«Barnets ni personligheter» ved Camilla Eftevaag
• 8. mai:
Årsmøte, «Personlighetsenneagrammet og læreglede» v/ Barbro Thorvaldsen
• 14. september: «Hva er sorg, og hvordan kommer jeg meg videre?» v/ Mette Lauesen, DK
• 2.-3. november:«Enneagram – next level» v/Flemming Christensen, DK
• 4. desember: «Enneagramkafé/julekafé, bok-lotteri

Enneagramkafeer i Stavanger (i regi av Enneagrammet Rogaland)
• 22. Mai
første møte, introduksjon til Enneagrammet
• 19. juni
presentasjon av triadene
• 3. september kropps-typene: pasjon, fiksering, essens. Inkl. intervjuer av typene
• 2. oktober
hjerte-typene: pasjon, fiksering, essens. Inkl. intervjuer av typene
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•
•

5. november hode-typene: pasjon, fiksering, essens. Inkl. intervjuer av typene
26. November juleavslutning, bok-lotteri og musikalsk innslag v/Hans Eivind Riise

Rutiner og beslutninger
Betaling for Enneagramkafeer i Oslo:
Betaling på Enneagramkafeer gjøres fortrinnsvis med Vipps, i tillegg til betalingsautomaten iZettle. Vi
tar ikke imot kontanter hvis vi kan unngå det, dette for å ha mest mulig orden i regnskapet. Det koster
litt i overføringsgebyrer, men anses som mer etterrettelig.
Web:
Web-ansvarlig i nytt styret er Marta Prerovska, og hun har hatt ansvar for å oppdatere og utvikle
websidene videre. I tillegg sørger hun for god oppdatering av informasjon om arrangementene på FBsidene våre, og andre relevante artikler om Enneagrammet. Vi ønsker oss mer informasjon og mer
trafikk både på facebook og på nett, og er takknemlige for innspill fra medlemmer om interessante
artikler, aktiviteter eller arrangementer vi kan spre blant våre følgere.

Aktivitet i foreningen 2019
Aktiviteten i foreningen har foregått gjennom styremøter, via facebook-siden og websiden, og
gjennom Enneagram-kafeene. Vi skjønner at ikke alle våre medlemmer og potensielle interessenter er
på Facebook, og har gjen-innført jevnlige nyhetsbrev. Her forteller vi om kommende arrangementer
og har oppfordret alle til å komme med ønsker og innspill til hva foreningen skal kunne tilby.
Vi fortsetter arbeidet med å styrke markedsføringen av våre arrangementer, via betalt FB-annonsering
sammen med våre nyhetsbrev. I tillegg til webside og FB-side, har vi Twitter og Instagram-konto. Vi
har søkt å ha jevnlig aktivitet på FB og endret noe innhold for å prøve å skape mer aktivitet, slik at det
blir interessant for våre medlemmer og følgere å følge med på siden. Foreningen har 795 følgere på
siden, over 60 mer enn i fjor.
IEA-Norges brosjyre blir delt ut på alle arrangementene, og vi har laget et lite innstikk med oversikt
over halvårets arrangementer.
For å gjøre tilbudet mer tilgjengelig for flere har vi de siste årene streamet foredragene via facebook.
Dette gjør vi kun for foredragsdelen, ikke diskusjoner, og kun hvis foredragsholder er villig til dette.
Publikum blir informert på forhånd, og filmes ikke. Foredragene ligger så ute i 2 måneder før de
slettes.
De profesjonelle medlemmene har mulighet til å markedsføre seg på våre web-sider og FB-side, men
få benytter seg av dette. Vi har hatt en undersøkelse blant de profesjonelle medlemmene og ser at de
ønsker mer nettverksarbeid, gjensidig støtte og litt drahjelp til arrangementer fra foreningen. Styret
mener at vi kan og må bli bedre på dette område, for de profesjonelle medlemmene er de som virkelig
kan spre Enneagrammet på en god måte!
Det viser seg vanskelig å rekruttere nye medlemmer ved inngangen, det blir kø og litt hektisk.
Styremedlemmer som er til stede er tilgjengelig for alle som har spørsmål, vi henviser til våre nettsider
og deler ut både brosjyrer og visittkort, og vi svarer raskt både på facebook og epost. For å ikke
skremme folk med høye medlemsavgifter har årsmøte i 2019 valgt å redusere medlemsavgiften igjen.
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Dette var i mai 2019, og gjelder først fra 2020. Vi håper at de som ev. har latt være å betale pga
prisøkningen vil igjen støtte foreningens arbeid.

Samarbeid med de andre nordiske IEA-foreningene
Samarbeidet i Norden har bestått av at vi har invitert 2 foredragsholdere fra Danmark til
Enneagramkafeer i Oslo. Danmark har klart å gjøre Enneagrammet til et kjent begrep blant folk flest,
og det er mange flere kursholdere der enn i Norge. Vi ønsker å fremme de norske profesjonelle, men
ønsker også å tilby noen internasjonale foredrag hvert år.
IEA-Norge er medarrangør av den europeiske Enneagramkonferansen i Stockholm i 2020 sammen
med Sverige og Danmark. Styreleder (først Trine Kveim, så Claudia Talgo) og styremedlem Tom
Johansen har hatt jevnlige møter via zoom (digitalt). I august var Tom og Claudia på
planleggingsmøte og befaring i Stockholm. (pga koronapandemien måtte konferansen avlyses, og vi er
i kontakt med IEA Global for å ev. arrangere konferanse i 2022.)

IEA Global
IEA Global tilbyr nå å delta på det internasjonale årsmøte via zoom. I 2019 var tidspunktet ugunstig
for Norge, (kl 23-1), men Tina Tornell har også arrangert affiliate meetings for alle IEA-foreningene
rundt om i verden. Claudia har deltatt på dette i oktober, der stemningen var positiv fra alle som møtte.
IEA Norge hadde en deltaker på den internasjonale Enneagramkonferansen i Sørafrika. Camilla
Eftevaag sendte oss bilder fra «The Art and Science of Consciousness”, som foregikk 11.-13. Oktober
2019. Vi er glad for at vi har engasjerte medlemmer som reiser ut og tar ny kunnskap hjem til Norge.
Vi har en presentasjon av IEA Norge på IEA Global sine nettsider, og markedsfører aktiviteter og
muligheter som IEA Global representerer på våre nettsider og gjennom FB-siden.

3. Økonomi
Foreningens inntekter er medlemskontingenter og deltakeravgifter på Enneagram-kafeer og seminarer.
Styrets medlemmer har ikke mottatt honorar for sine bidrag, og flere bidragsytere har ytt frivillig
innsats. For å få økonomien i balanse har styreleder bestemt at det ikke serveres mat i møtene lenger,
og at også styremedlemmer betaler halv pris for større arrangementer (seminarer og workshops). Dette
var tidligere gratis, og vi håper å kunne gå tilbake til denne ordningen om en stund, siden
styremedlemmene gjør en stor innsats for foreningens medlemmer.
Foreningens utgifter har vært leie av Litteraturhuset, bevertning og blomsteroverrekkelser samt reiseog oppholdsutgifter ved gratis foredrag på Enneagramkafeer. Styre ønsker å takke Barbro Thorvaldsen
som har latt foreningen holde seminar i et lokale hun har til disposisjon gratis.
Foreningen har også faste utgifter til moder-organisasjonen IEA, webhotel og fakturafirma (nå
avsluttet).

Medlemstall
Per
Per
Per
Per

desember 2016:
desember 2017:
desember 2018:
desember 2019:

50 medlemmer
66 medlemmer
41 medlemmer
30 medlemmer
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Regnskap 2019 og budsjett 2020

Kontigenter vanlige
medlemmer
Kontingent
profesjonelle
medlemmer
Arrangementer Oslo
Arrangementer
Rogaland
Boksalg Rogaland
(Tallet er egentlig
1500 da faktura
kommer fra forfatter)

Inntekter
faktisk 2019

Inntekter
budsjettert
2019

17,035

15,000

15,000

5,573

6,000

6,000

41,951

30,000

10,000

Utgifter
faktisk 2019

Utgifter
budsjettert
2019

5,571

Inntekter
budsjettert
2020

Utgifter
budsjettert
2020

3,000

4,537

Lokalleie Oslo

-19,590

-25,000

-5,000

Utgifter Rogaland
Utgifter Seminarer
Oslo (Mat-reiserOvernatting)
Foredragsholdere
Styremøter
(Sommerfest)
Webside, inkl
domener

-2,090

-2,000

-6,962

-7,000

-736

500

-3,160

-4,000

Årsavgift Fakturanett
Annonser for
arrangementer
Gaver til
foredragsholdere og
avgåtte
styremedlemmer

0

-1,500

-500

-2,974

-2,000

-1,365

-600

Brosjyrer mm
Medlemskontingent
IEA int. $ 600
Stockholm
planlegging. Reise.
Andre styrereiser.

0

-1,000

Bankomkostninger

-5,681

-5,000

-6,000

-3,454

-5,000

-1,000

-1,624

-2,000

-500

-47,636

-42,500

Diverse 2019
Summer 2019

74,667

Balanse 2019

27,031

Budsjettert 2019

8,500

51,000

34,000

-25,100
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4. Revisjonsberetning
Til styreleder i IEA Norge
Jeg har gjennomgått regnskapet for IEA Norge for året 2019, både et detaljert regnskap
og et mer samlet regnskap. Alle nødvendige dokumenter er fremlagt.
Regnskapene er oversiktlige og nøyaktige. Styret fortjener honnør for at regnskapet
gjøres opp med et overskudd på kr. 27.120.
Med disse merknader tilrår jeg at regnskapet for 2019 blir godkjent.

Øyvind Sørbrøden
Controller
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