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2021 ÅRSMØTE I IEA NORGE – PROTOKOLL 
Foregikk digitalt over zoom.  
 
1. Vi ble ønsket velkommen av President Claudia Talgo  

a. Vedtak: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
b. Vedtak: Ordstyrer Claudia Talgo og Referent Dorthe Lie ble godkjent.  
c. 28 stemmeberettigede deltok, + 2 ikke-medlemmer. Dorthe Lie var stemmeteller. 
d. Vedtak: Marta Prerovska og Helene Makani ble godkjent som underskrivere av 
protokollen.  

 
2. Presidentens beretning  

Claudia fortalte litt om styrets arbeid det siste året der vi har hatt 5 digitale arrangementer 
samt 2 arrangementer i Stavanger, der vi fikk til å møte hverandre.  Foreningen har også, på 
grunn av vår nye digitale hverdag, fått en del nye medlemmer. 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. 
Foreningen har også i 2020 fått opp nye websider og vært meget synlig både på Instagram og 
Facebook.  

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets årsberetning. 
 
3. Regnskap og fastsettelse av kontingent, Budsjett  
 Overskudd 2020  kr. 7.326 

En del av utgiftene i 2020 (ca. 19.400,-) stammer fra diverse utgifter til foredragsholdere i 
2019. 
Budsjettert for 2021 er et overskudd på kr. 5.700,- 

 Foreningen har pr. årsmøtedato 54 vanlige medlemmer og 8 profesjonelle medlemmer.   
Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjett for 2021 og regnskap for 2020. Fastsettelse av kontingent 
bevares uendret. 
 
4. Medlemmenes tilbakemeldinger og ønsker for 2021: 

Det var skryt av måten foreningen har snudd seg rundt og hoppet på den digitale nye 
hverdagen på. Fantastisk å ha Russ Hudson med på online, ønsker gjerne mer besøk av «de 
store» enneagramprofiler. Det ble påpekt at Russ’ foredrag hadde mange åndelige 
elementer, og at særlig konklusjonen bar preg av det. I den forbindelse ble det også ytret ett 
forslag om å bruke Enneagrammets åndelige budskap i markedsføringen av symbolet, 
spesielt i en tid da åndelighet er mangelvare. Det var ønske også om et arrangement som kan 
være orientert mot jobb og utvikling innenfor eksempel lederteam. Det var forslag om å 
invitere Danske Susanne Paulsen, Amerikanske Ginger Lapid Bogda og Russ Hudson, når han 
likevel er i Danmark i november.  

 
5. Valg  

Claudia takket Karina Mengel og Marta Prerovska for super innsats med Instagram og nye 
nettsider, samt flott styrearbeid. Tom E. Johansen takket Claudia for en fantastisk jobb som 
president og den utviklingen foreningen har hatt med henne ved roret.   

 
Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Helene Makani. Mai Kristin Nilsson presenterte seg for de som 
ikke kjenner henne fra før. Hun har vært styremedlem i et år.  
Birgit Strand og Ingrid Eikeli Heggset som er nye i styret, presenterte seg også for medlemmene.  
Eva Steira, som har vært styremedlem tidligere presenterte seg også.  
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Vedtak: Valgkomiteens forslag ble vedtatt: 
For neste styreperiode ble følgende valgt:  
 
Leder: Mai Kristin Nilsson  
Medlemmer:  
Tom E. Johansen (ikke på valg)  
Dorthe Lie (velges for 2 år)  
Geir Vang (velges for 2 år)  
Birgit Strand (velges for 1 år, for å sikre at ikke alle skifter samtidig)  
 
Vara (velges for 1 år):  
Eva Steira  
Ingrid Eikeli Heggset  
 
Valgkomite (velges for 1 år):  
Helene Makani Christine Wittusen  
Kristin Mourud  
 
Regnskapskontrollør (velges for 1 år):  
Andreas Mourud  
 
6. Eventuelt  

Ingen saker under eventuelt.  
 

7. Møtet ble avsluttet. 
 

 
 

Referent: Dorthe Lie 

 

      Protokollunderskrivelse 
 

          
Helene Makani           Marta Prerovska 
                    
       

 


