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ÅRSBERETNING FOR IYENGAR YOGA FORENINGEN NORGE FOR 2020 
 
MEDLEMMER I INTERIMSTYRET 
Jorid Øverdahl (leder) 
Vigdis Vilje Skråning (kasserer) 
Lise Lotte Svenkerud (medlemsansvarlig) 
 

HVORFOR NORSK IYENGAR YOGA FORENING? 
BKS Iyengar tok i sin tid avgjørelsen om at de som bor i Norge skal være medlemmer av den 
Svenske Iyengar Yoga Foreningen. De senere årene har vi sett et miljø som har vokst seg 
sterkere i Norge og som virkelig har potensiale til å blomstre som en økonomisk selvstendig 
forening fremover. Vi var flere som følte manglende tilhørighet til den norsk-svenske 
foreningen. Vi hadde en tro på at ved å starte en egen norsk forening ville både kjennskap til 
Iyengar yoga samt Iyengar yoga-miljøet vokse. Vi så for oss at antall medlemmer hadde 
større potensiale til å øke med en norsk forening da vi har flere større sentre i store deler av 
Norge og vi ville få en gruppetilhørighet.  
  
Jorid Øverdahl, Vigdis Vilje Skråning og Lise Lotte Svenkerud tok initiativet til å starte Iyengar 
yoga foreningen Norge (IYFNO) og dannet et interimstyre i januar 2020, med stiftelsesmøte 
19/1.  I løpet av 2019 hadde vi flere samtaler med lederen i Iyengar Yoga Föreningen i 
Sverige (IYFSE) og styret i den norsk-svenske foreningen om prosessen og i samarbeid med 
IYFSE søkte vi Pune om oppstart av en norsk forening. Abhijata Sridhar Iyengar svarte ja på 
vår forespørsel og ønsket oss lykke til videre. 
 
Vi har fortsatt samarbeidet med den Svenske Iyengar Yoga Foreningen i året som har gått og 
vil opprettholde samarbeidet framover. Styret tok beslutningen at vi skal ha felles U&E 
komité (undervisning- og eksamen komite) og samarbeide om gjennomføring av eksamener. 
Beslutningen ble tatt fordi vi mener det er det beste for foreningen de første årene siden en 
nyoppstartet forening ikke har så mange ressurser å ta av. Komiteen skal bestå av to 
personer fra Norge og to fra Sverige som to likestilte parter. IYFNO har og kommer ikke til å 
ha økonomi til å gjennomføre eksamener på mange år. Eksamenskandidatene fra Norge og 
Sverge likestilles. Når U&E-komiteen avgjør at eksamens skal foregå f.eks i Sverige har 
svenskene det økonomiske ansvaret og ansvar for gjennomføringen. De svenske 
kandidatene har ingen forrang foran de norske kandidatene.  
  
MEDLEMMER 
De norske medlemmer i IYFSE ble automatisk overført til IYFNO fra 1.1.2021. Det har i løpet 
av høsten kommet til flere medlemmer som ble direkte medlemmer av IYFNO. Ved utgangen 
av 2020 hadde IYFNO 51 medlemmer. 
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ANTALL STYREMØTER 
Stiftelsesmøte var 19/1-2020 i Gøteborg. 
I løpet av 2020 har interimstyret hatt 7 styremøter, i tillegg har det vært en rekke 
telefonsamtaler mellom styremedlemmene om framdrift og utarbeiding av dokument-
tekster etc. 
 
INTERIMSTYRETS ARBEID 
Moderorganisasjonen i Pune, Ramami Iyengar Memorial Yoga Institute har bestemt en 
struktur hvordan Iyengar yoga foreninger skal organiseres/bygges opp i verden; med et styre 
og flere komiteer. I året som har gått har vi hatt felles komiteer med Sverige og et 
styremedlem i IYFSE har vært norsk.  
 
Interimstyret skrev vedtekter, foreningen ble registrert i Brønnøysundregistrene og 
foreningen ble tildelt et organisasjonsnummer. Høsten 2020 ble det opprettet en bankkonto 
i foreningens navn. Det var ingen bevegelse på kontoen i 2020. 
 
Vi i interimstyret har gjort vårt beste i å informere medlemmene om prosessen i løpet av 
året. Det er en stor jobb å starte en forening, mye papirarbeid og organisering. Vi har 
opprettet flere mail-adresser og bygget opp et digitalt arkivsystem Dette er en start som vi 
skal bygge videre på sammen med flere i framtida. Vi har startet jobben med tekstene og 
strukturen på en bedre nettside. Den nye nettsida blir publisert i løpet av våren 2021. 
 
Vi har samlet inn informasjon om de lærerne som ønsker å stå oppført på den offisielle BKS 
Iyengar nettsiden (bksiyengar.com) med korrekte opplysninger.  
 
I løpet av høsten har vi fått mange positive tilbakemeldinger på at vi har tatt initiativet til å 
starte en norsk forening. Det er vi veldig glade for og ser det som et tegn på at det er flere 
som ønsker å føle tilhørighet til Iyengar yoga miljøet i Norge og se det vokse. 
 
SAMARBEID MED ANDRE IYENGAR YOGA FORENINGER 
Vi samarbeidet med med Iyengar yoga foreningene i Sverige, Finland, Danmark og Latvia om 
helge- workshop med Abhijata Iyengar i juni. 
 

STYRETS VIRKSOMHETSPLAN FOR 2021-2022 
Vi ser fram mot det kommende året og fortsettelsen med utviklingen av IYFNO sammen med 
nye styremedlemmer. Dette er det vi vil jobbe med: 

• Planlegge og gjennomføre årsmøtet i 2022. 
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• Utvikle interne og eksterne prosesser og kommunikasjon mellom styremedlemmer 
og komitéene. 

• Publisere en ny nettside og utvikle innholdet til å være informativt og nyttig for 
medlemmene, med blant annet en innloggingsside kun for medlemmer. 

• Investere i nyttige administrative verktøy som gjør det lettere å drive foreningens 
arbeid (faktureringssystem som koble medlemsadministrasjon, fakturering etc) 

• Fortsette samarbeidet med andre nordiske Iyengar yoga foreninger (f.eks online 
workshops etc).  

• Månedlige nyhetsbrev 
• Utvikle kontakten med RIMYI (f.eks invitere indiske lærere til landet for workshop og 

skape muligheter for at våre lærere kan delta på intensiver ved RIMYI) 
 
 
 
 
KOMITEER 
U&E-KOMITEENS ARBEID i 2020 
U&E komitéen har vært et samarbeid mellom Norge og Sverige i 2020. Brigitta Tummon 
representerte Norge, Nina Sjødin og Sara Gyllestad representerte Sverige. I løpet av året ble 
det avholdt 6 møter i tillegg til løpende kontakt på mail og meldinger.  
  
I utgangspunktet var det planlagt å arrangere en Intro II- eksamen i august 2020, men pga 
pandemien ble eksamen utsatt. I oktober fikk alle som hadde meldt seg opp at det ikke kom 
til å bli avholdt noen eksamen i 2020. Selv om det ikke ble avholdt noen eksamen i 2020 var 
lagt ned mye arbeid i kommunikasjon mellom de påmeldte til eksamen, med moderatorer 
og assessorer.   
Komitéen har arbeidet med å innføre de nye retningslinjenen fra RIMYI for lærerutdanning, 
eksamen og sertifiseringsnivå. «Mock-examener» ble gjennomført online to ganger med den 
hensikt å lære oss hvordan eksamenene kan gjennomføres ut i fra de nye retningslinjene. 
Det har kommet i gang et nært samarbeid med land i den nye nordiske gruppen, som består 
av representanter fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Latvia. Vi vil fortsette dette 
samarbeidet i 2021. 
  
Virksomhetsplan U&E-komitéen i 2021 
Vi håper å kunne arrangere en ordentlig eksamen i løpet av 2021. Det er planlagt en 
eksamen den 16-18.april. Dersom pandemien gjør det umulig å gjennomføre denne 
eksamenen kommer vi til å se på mulighetene til å avholde en online-eksamen for de 
lærerkandidatene som venter har ventet lenge på å ta sin eksamen. 
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PR- og ETIKK- KOMITEENS ARBEID i 2020 
Interimstyret har hatt ansvar for å behandle saker i PR-komiteen og Etikk-komiteen. Det har 
ikke vært noen saker i Etikk-komiteen. Når det gjelder PR-komitéarbeid har vi sendt ut 
mailer til medlemmene med informasjon om framdriften og sendt ut nyhetsbrevet «Nytt fra 
IYFNO» i desember. 
 
 
Virksomhetsplan PR og Etikk-komitéen i 2021 
Oppgavene innenfor PR og Etikk skal styret ta seg av. Vi skal utarbeide tekster som beskriver 
hva komiteene skal jobbe med, slik at det blir lettere å få folk til å involvere seg. Vi 
planlegger å sende 10 stk NYTT FRA IYFNO pr år. 
 
 

6/2-2021 
Vigdis Vilje Skråning (sign) 
Lise Lotte Svenkerud (sign) 
Jorid Øverdahl (sign)     
 


