
 

  

ÅRSRAPPORT 
REGNSKAPSÅR 2021 

Enneagramforeningen er et nettverk i vekst. I 2021 opplever vi 

medlemsrekord. Det vært mange vellykkede arrangementer, vi når ut til 

flere og flere gjennom våre kommunikasjonskanaler og vi har en stabil 

økonomi. Det er etablert tettere relasjoner til det internasjonale 

nettverket. IEA Norge har bidratt aktivt i planleggingen av den Nordiske 

Enneagramkoneransen i Stockholm «Together again with a human 

touch» som går av stabelen 26-29 mai 2022.   
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KJÆRE MEDLEM 
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Kjære medlem 

#enrausereverden 
Kanskje du har lagt merke til denne # som na  ligger ved va re poster i sosiale medier. Na , mer 

enn noen gang forsta r vi viktigheten av a  bidra til en rausere verden. Det er viktigere enn noen 

gang a  fremme fred og likeverd mellom mennesker. Den lille planeten vi bor pa  er va rt felles 

hjem, vi har en felles fortid og en felles fremtid.  

Enneagramforeningen er et nettverk i vekst. Det er gledelig a  rapportere til a rsmøtet at vi har 

medlemsrekord. Sammen jobber vi for a  øke kunnskapen og bruken av Enneagrammet. Vi har 

et felles engasjement for a  skape en raushet og forsta else for menneskers individuelle 

ulikheter og bidra til #enrausereverden.  

Det vi gjør som enkeltindivider har en betydning. Va re valg har en pa virkning pa  va re 

omgivelser. Ved a  være en del av et nettverk som Enneagramforeningen lærer vi av hverandre, 

trekker erfaringer pa  tvers og deler kunnskap. Dette kan vi ta i bruk i egne liv, egne relasjoner, 

og dermed skape ringvirkninger som kan bidra til #enrausereverden. 

I Norge er fremdeles Enneagrammet relativt lite kjent. Men vi registrerer økt interesse og økt 

engasjement. Som tidligere nevnt har vi medlemsrekord i a r, det er ogsa  en økning av 

profesjonelle medlemmer som jobber med Enneagrammet pa  ulike ma ter som forfattere, 

veiledere, kursholdere, organisasjonskonsulenter eller coacher. Enneagramforeningens ma l er 

a  etablere et samarbeid mellom alle som jobber med og har interesse for Enneagrammet i 

Norge, for læring og erfaringsutveksling. Her er ingen konkurrenter, vi jobber sammen for det 

vi tror pa . Vi heier pa  hverandre!   

Det skjer mye spennende i Norge. I a r ble det lansert en ny norsk bok; e-boken; «Veien hjem- 

Enneagrammets personlighetstyper og funksjonsniva er» av Eva Steira. Nylig fikk vi nyheten 

om at boken til Kristin Aase og Bente Vetland «Leder kjenn deg selv!» er blitt pensum pa  et av 

BI sine lederprogram. Nina Sjøvoll forteller at hennes podkast «Enneagramsnakk» har 

fantastiske resultater. Helene Makani utdanner og sertifiserer nye dyktige coacher. Vi 

registrerer flere nye aktører som bruker Enneagrammet. Det er en veldig positiv utvikling.  

Jeg er takknemlig for tilliten medlemmene har vist ved a  velge meg som leder. Resultatene vi 

har oppna dd i 2021 er takket være deg som verver nye medlemmer, deg som formidler, deg 

som deltar som frivillig og deg som deltar pa  va re arrangement. Hvert medlem betyr noe, 

sammen gjør vi en forskjell! Jeg gleder meg til fortsettelsen! Velkommen til a rsmøtet 27 april.  

Styreleder 

Mai Kristin Nilsson 
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Hva er Enneagramforeningen?  

Enneagramforeningen er en medlems- og nettverksorganisasjon for alle med interesse for 

Enneagrammet.    

ENNEAGRAMFORENINGENS FORMÅL 

✓ Foreningens forma l er a  fremme kunnskap om Enneagrammet og bruken av 

Enneagrammet i Norge.  

✓ Vi skal være et ikke-kommersielt interesseforum for alle med interesse for 

Enneagrammet i form av debatt, informasjon, webside og samarbeid med IEA 

(International Enneagram Association) 

✓ Vi skal fungere som en plattform for utveksling av kunnskap for a  fremme forsta elsen 

og bruken av Enneagrammet og dets prinsipper 

✓ Vi skal bidra til utveksling og samarbeid mellom medlemmene 

✓ Vi skal være arrangør av konferanser og seminarer innenfor de økonomiske muligheter 

foreningen har til gjennomføring 

ENNEAGRAMFORENINGENS VISJON  

«En rausere verden» 

Vi skal jobbe for at Enneagrammet blir bredt forsta tt og anvendt konstruktivt som et redskap 

til a  skape en bedre og rausere verden.  

For a  oppna  va r visjon:  

✓ Markedsfører vi profesjonelle medlemmer og deres aktiviteter  

✓ Markedsfører vi lokale tiltak i Norge  

✓ Støtter vi etableringer av «Enneagram-kafe er» i Norge 

✓ Bidrar vi til a  bygge Enneagrammets kredibilitet i Norge gjennom formidling av 

faglige artikler og faglig materiell i va re kanaler pa  sosiale medier og fra nettside 

✓ Formidler vi kontakter og foredragsholdere til interesserte tredjeparter  
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Aktiviteter 2021 

STYREMØTER 

Det er avholdt 9 styremøter i 2021.   

Følgende agendapunkter er faste pa  styremøtene:  

1. Godkjenning av innkalling  

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

3. Økonomi/ medlemstall 

4. Informasjon fra IEA Global 

5. Oppdateringer nettside 

6. Oppdateringer sosiale medier 

7. Medlemskontakt/ medlemsoppfølging 

8. Arrangementer 

9. Eventuelt 

 

Hvert styremedlem har sine ansvarsomra der og melder inn status fra sine ansvarsomra der til 
styremøtet.  

 

Les mer om hvilke ansvarsomra der de ulike styremedlemmene har under punktet: 
Kontaktpersoner IEA-Norge.  

NORDISK ENNEAGRAM KONFERANSE 

Tom Johansen og Mai Kristin Nilsson er med i arrangementskomite en for Nordisk Enneagram 

konferanse i Stockholm som skal arrangeres i mai 2022.  

Det har vært møter hver 14 dag i komite en og mange timers arbeid er lagt ned i planlegging og 

markedsføring av konferansen.  

Dette har ga tt noe utover kapasiteten va r for a  arrangere aktiviteter i Norge, da alt arbeidet er 

pa  frivillig basis og gjennomføres i tillegg til jobb/ verv hvert styremedlem har utenom.     

ARRANGEMENT 

Det forega ende a ret var preget av pandemi med restriksjoner som gjorde det vanskelig a  

arrangere fysiske treff.  

Mange av arrangementene ble av den grunn nettbasert.   

Totalt gjennomførte vi 7 a pne arrangement i 2021 som var vellykkede alle sammen og med høy 

deltakelse.  



AKTIVITETER 2021 
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Nettarrangementene va re har hatt stor rekkevidde, og mange har fulgt sendingene va re.   

Tabellen nedenfor viser en oversikt over arrangementer i 2021:  

Dato Tema  

03.02.2021 «Instinktene i nytt lys» v/Helene Makani 

20.03.2021 Enneagramseminar 

«Hva er Enneagrammet og hva kan det brukes til?» Dorthe Lie 

«Enneagrammet i kommunikasjon med barn» Dorthe Lie & Birgit Strand 

«Enneagrammet, en gave for mine relasjoner» Christine Wittusen 

«Hva skal til for a  modnes fra ego til essens» Nina Sjøvoll 

 

14.04.2021 Årsmøte m/foredrag av Russ Hudson 

29.05.2021 The International Enneagram day «Norsk kultur i et Enneagramperspektiv» 
v/Mai K. Nilsson/ Eva Steira 

 

4.11.2021 Enneagramcafe  Trondheim «Bli kjent med Enneagrammet, et fantastisk 
relasjonsverktøy» v/ Dorthe Lie, Tom Johansen, Geir Vang, Ingrid Heggset og 
Mai K. Nilsson 

 

10.11.2021 Enneagramcafe  Oslo «Hvordan kan man møte de ulike adferdsmønstrene 
hos de yngste på en god måte» v/ Henrik Hansen 

 

23.11.2021 Enneagramcafè Stavanger, diskusjonsgruppe 

 

LOKALE AKTIVITETSGRUPPER 

Det er to lokale aktivitetsgrupper; Stavanger og Oslo.  

Vi har fremdeles et klart ma l om a  fa  i gang flere lokale initiativ i landet, noe styret vil fortsette 

a  jobbe aktivt for a  oppna  ogsa  neste periode.   

MEDLEMSUNDERSØKELSE 2021 

Gjennom medlemsundersøkelsen og gjennom dialog med medlemmer har vi fa tt verdifull 

innsikt.  

Blant annet spurte vi om hvilke temaer som ønskes for fremtidige arrangement. Dette er topp 

tre:   

1. Instinktene 

2. De ulike typene i relasjon til hverandre 

3. Utviklingsvei for de ulike typene  
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I tillegg spurte vi medlemmene om innspill om nettbaserte sendinger eller fysiske treff. 

Medlemmene ønsker en god miks av begge deler. Det vil vi forsøke a  fa  til. Det er lagt til grunn i 

budsjettet for 2022 at en investering i utstyr for streaming, noe som gjør det mulig a  sende 

digitalt na r det settes opp foredrag/ fysiske arrangement.  
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Medlemsutvikling 

I tabellen under vises medlemsutviklingen i Enneagramforeningen siden 2016.   

Det er inspirerende tall (2022 starter med flere innmeldinger og medlemstallet er fremdeles 

økende)  

 

ORDINÆRE MEDLEMMER 2021 

59 ordinære medlemskap 

PROFESJONELLE MEDLEMMER 2021 

11 profesjonelle medlemskap 
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Internasjonalt samarbeid 

IEA SCANDINAVIA 

Enneagramforeningene i Danmark og Sverige og Norge har samarbeidet tett om den Nordiske 

Enneagramkonferansen «Together again with a human touch» som arrangeres i Stockholm 

26-29 mai 2022.  

Tom Johansen har vært i programkomite en og har bidratt med a  sette opp programmet.  

Mai Kristin Nilsson har vært i komite en som har ha ndtert de digitale 

kommunikasjonskanalene for konferansen og har arbeidet med utformingen av konferansens 

nettsider samt profil pa  sosiale medier.  

Under selve konferansen vil de to, sammen med resten av konferanse komite en være vertskap.   

Helene Makani er Key note speaker. Helene har i mange a r vært en foregangsperson for a  spre 

kunnskap om Enneagrammet gjennom kurs, foredrag og utdannelser. Det er svært gledelig at 

hun skal være en av Key Note speakers under konferansen i Stockholm.  

Gjennom arbeidet med konferansen har vi kommet tettere pa  Sverige og Danmark. Dette betyr 

at vi ogsa  i fremtiden kan samarbeide om felles arrangement. For eksempel samsendinger pa  

nett hvor vi inviterer fagpersoner som kan dele ny informasjon om Enneagrammets utvikling.  

IEA GLOBAL 

For første gang har vi hatt en styrerepresentant i IEA Global fra Norge. Tom Johansen er 

styremedlem i Den internasjonale Enneagramforeningen IEA-Global.  

Dette har ogsa  hatt ogsa  stor betydning for oss ved at vi knytter tettere kontakt til det 

internasjonale nettverket. Vi fa r dermed innsikt og informasjon om hva som er fokusomra der 

for det internasjonale arbeidet.   
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Økonomi 

BUDJSETT OG REGNSKAP 2021 

 

 

BALANSEREGNSKAP 

 

 

Kommentar til resultat 2021:  

Det negative resultatet for 2021 skyldes en overføring til Nordic Enneagram conference. 

Opprinnelig var konferansen planlagt gjennomført i 2020, men ble avlyst på grunn av 

pandemien. Mye planlegging og markedsarbeid var allerede gjennomført og betalt, men ble ikke 

dekket inn da konferansen ikke ble gjennomført. IEA Norge, IEA Sverige og IEA Danmark inngikk 

en avtale om å dekke disse kostnadene ved en tredeling. IEA Norge overførte kr 15 348,75,- til 

Nordic Enneagram Conference.   
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BUDSJETT 2022 

 

 

REVISJONSBERETNING 

Regnskapet ble kontrollert og godkjent som a rsregnskap for 2021 av va r valgte 

regnskapskontrollør Andreas Mourud. Uttalelsene til regnskapet er vedlagt a rsrapporten 

(Vedlegg I)  
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Media og kommunikasjon 

NETTSIDE 

Nettsiden va r ble oppgradert i forrige styreperiode. Løsningen Site123 ble valgt. Nettsiden 

oppdateres med arrangement kalender.  

Va rt ma l er at nettsiden skal være mer «levende». Vi planlegger a  publisere artikler som viser 

hvordan Enneagrammet kan anvendes med jevne mellomrom.  

 

FACEBOOK 

Pa  Facebook har vi 991 personer som følger oss.  

Publiseringer pa  Facebook har vært arrangement og opptak av arrangement.  

Det er stor rekkevidde pa  publiseringer fra siden. For eksempel hadde fjora rets 

Enneagramseminar som var et nettarrangement, en rekkevidde pa  11 955. Facebook er 

definitivt en kanal der vi kan na  mange, og vi jobber stadig med a  forsta  hvordan vi kan utnytte 

denne kanalen pa  best mulig ma te.  

Vi oppfordrer alle medlemmer til a  kontakte oss for bistand til a  publisere sine 

enneagramrelaterte aktiviteter/ nyheter for at vi kan bidra til at sa  mange som mulig ser 

informasjonen og engasjerer seg i aktivitetene.  

 

INSTAGRAM  

Pa  Instagram har vi 171 som følger oss.   

Instagram er ogsa  en kanal vi jobber systematisk med for a  spre kunnskap om modellen.  

Va rt ma l er a  etablere en profilering som er gjenkjennbar fra foreningen. Det jobbes 

systematisk med a  produsere innhold som engasjerer, det krever ta lmodighet for a  bygge en 

følger skare pa  Instagram.  

Va rt ma l er jevnlig publisering av engasjerende innhold ogsa  til denne kanalen for at flere skal 

fa  vite om Enneagrammet og forsta else for hvordan modellen er bygd opp.   
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Kontaktpersoner IEA-Norge  

STYRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLER OG ANSVAR   

Navn Rolle  Ansvar 
Mai Kristin Nilsson 

 

Styreleder Ledelse & økonomistyring 

Dorthe Lie Styrets nestleder Websideredaktør og 
faktureringsansvarlig 

Tom Johansen 

 

Styremedlem  Arrangementskoordinator  

Geir Vang 

 

Styremedlem Medlemskontakt 

Birgit Strand 

 

Styremedlem Ansvar for sosiale medier 

Eva Steira  

 

Varamedlem  Fagansvarlig  

Ingrid Heggset 

 

Varamedlem Administrasjon  
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Nøkkelopplysninger 

 

 

  

 

Den norske Enneagramforeningen, IEA Norge 

Organisasjonsform: Ideell forening/lag 

Organisasjonsnummer: 999 079 326 

Web side: www.iea-norge.no  

E-post: post@iea-norge.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iea-norge.no/
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Vedlegg 1 Uttalelse til regnskap 

 


