
 IYENGAR YOGA FORENINGEN NORGE 
 ® With permission of Geeta and Prashant IYENGAR Trade Mark Owners 

 ÅRSBERETNING FOR IYENGAR YOGA FORENINGEN NORGE FOR 2021 

 MEDLEMMER I STYRET 
 Jorid Øverdahl (leder) 
 Bodil Aanundsen (nestleder og webansvarlig) 
 Sølvi Marie Tonning (økonomiansvarlig) 
 Vigdis Vilje Skråning (medlemsansvarlig) 
 Lise Lo�e Svenkerud (sekretær) 
 Trond Henrik Saastad (vara) 

 MEDLEMMER I U&E-KOMITEEN (Undervisning & eksamen) 
 Brigi�a Tummon (leder) 
 Stefanie Willi 

 ANTALL STYREMØTER 
 I løpet av 2021 har styret ha� 9 ordinære styremøter, og e� ekstraordinært styremøte. Styret 
 har i �llegg ha� en rekke telefonsamtaler mellom styremedlemmene om framdri� og 
 utarbeiding av dokumenter, prosedyrer rundt arrangement etc.. 

 ÅRSMØTET og MEDLEMSMØTE 
 Foreningens første årsmøte foregikk på Zoom den 13.mars 2021 og 17 medlemmer deltok. 
 Je�e Berring var gjestelærer på online workshop-en (fredag, lørdag og søndag) i �lknytning 
 �l årsmøtet.  33 deltok på workshopen. 

 Styret arrangerte et online medlemsmøte den 11. september 2021 hvor 13 medlemmer 
 deltok. 

 MEDLEMMER 
 Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 93 medlemmer. Det er en økning på 42 fra utgangen 
 av 2020. De�e er i henhold �l ambisjonene våre ved å starte en norsk forening. I løpet av 
 året har fire medlemmer bli� ser�fisert som Iyengar-yogalærere. 

 STYRETS ARBEID i 2021 
 I løpet av året har vi publisert ne�side med blant annet en innloggingsside kun for 
 medlemmer. Vi har ak�vt rekru�ert nye medlemmer og økt medlemstallet med 82 %. 

 For å effek�visere dri�en av foreningen har vi inngå� avtale om bruk av 
 administrasjonsverktøyet, SmartOrg. De�e er en pla�orm som blant annet inkluderer 
 medlemsregister, alle nødvendige økonomifunksjoner og gruppe-utsendelser av e-post. 
 Styret brukte en del �d på valg av leverandør og kommunikasjon med utviklerne for å få et 
 system som er egner seg for vår organisasjon.  Valgte pla�orm er forholdsvis rimelig i dri� 
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 for foreningen, men har ført �l at medlemmene belastes gebyr ved betaling av kon�ngent og 
 kursavgi�er. Styrets vurdering er at forenkling av foreningens frivillige arbeid oppveier denne 
 ulempen. 

 Etablering av en ny forening innebærer også at styret har utarbeidet prosedyrer for å sikre at 
 styrearbeidet skjer på en oversiktlig og enkel måte, med formål om forutsigbarhet og le�ere 
 erfaringsoverføring �l frem�dige styremedlemmer. 

 Styrets leder er hovedkontakten mot Ramamani Iyengar Memorial Yoga Ins�tute (RIMYI). 
 RIMYI har bli� løpende orientert om utviklingen av Iyengar Yoga Foreningen i Norge (IYFNO). 
 Styrets leder har sendt informasjon om de lærerne som ønsker å stå oppført på den offisielle 
 BKS Iyengar ne�siden. De administra�ve ru�nene i Pune angående utdeling av diplomer �l 
 nye ser�fiserte lærere har vært en u�ordring pga pandemien, og nye ru�ner er under 
 utvikling. 

 SAMARBEID MED ANDRE IYENGAR YOGA FORENINGER 
 Eksamen og Utdanningskomiteen har ha� flere møter med foreningene i Danmark, Sverige, 
 Finland om hvordan den nye eksamensformen skal �lpasses i de nordiske landene og 
 diskutert hvordan utdanningen av lærere skal foregå. 

 Flere Iyengar-yogaforeninger har dannet en europeisk gruppe IYFEU, som skal utveksle 
 erfaringer og samarbeide over grensene. Representanter fra IYFNO har delta� på 
 online-møtene. 

 UTDANNINGS- OG EKSAMENSKOMITEEN (U&E) 
 U&E-komiteen hadde et nært samarbeid med Iyengar-yogaforeningen i Sverige i 2021. 
 Brigi�a Tummon og Stefanie Willi representerte IYFNO, Nina Sjødin og Sara Gyllestad 
 representerte IYFSE. I løpet av året ble det avholdt 9 møter i �llegg �l løpende kontakt på 
 mail, meldinger og telefonsamtaler. 

 Det ble arrangert eksamen på Level 1 både i april (online) og i november (Gøteborg) i 2021. 
 Eksamene resulterte i fire nye ser�fiserte Iyengar-yogalærere i Norge. 

 Komitéen har arbeidet med å innføre de nye retningslinjene fra RIMYI for lærerutdanning, 
 eksamens- og ser�fiseringsnivå. Komitemedlemmer har delta� på møter sammen med andre 
 nordiske land om hvordan eksamen skal gjennomføres ut i fra de nye retningslinjene. Det 
 nære samarbeidet med land i den nye “nordiske” gruppen, som består av representanter fra 
 Norge, Sverige, Finland, Danmark og Latvia har vært fruktbart i 2021 og samarbeidet vil 
 fortse�e i 2022. 
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 PR- og ETIKK- KOMITEEN 
 Styret har ha� ansvar for å behandle saker i PR-komiteen og E�kk-komiteen. Det har ikke 
 vært noen saker i disse komiteene. Når det gjelder PR-komitéarbeid har styret sendt ut 10 stk 
 nyhetsbrev  i løpet av året. 

 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
 Iyengar Yoga Foreningen i Norge er nyoppstartet og inngående balanse i regnskapet for 2021 
 var null kroner. Iyengar-yogalærere, lærerkandidater og andre interesserte i Norge var frem 
 �l årsski�et 2020/2021 medlemmer i den svenske Iyengar-yogaforeningen (IYFSE). IYFSE ga 
 derfor den norske foreningen et �lskudd �l oppstart på 15.000 svenske kroner. I �llegg har 
 foreningen få� inntekt fra kon�ngent fra medlemmer. 

 Foreningen har arrangert to online workshops som har generert inntekter �l foreningen. En 
 workshop med Je�e Berring i forbindelse med årsmøtet, og en workshop med Alan Goode i 
 september. Disse arrangementene hadde henholdsvis 33 og 22 deltakere. 

 Eksterne lærer og arrangør deler inntektene i henhold �l en standard avtale i 
 Iyengar-yogamiljøet (70/30-fordeling). Det vil si at foreningen har utbetalt 70 % av inntektene 
 �l de eksterne lærerne, noe som utgjør den største utgi�sposten i regnskapet. 

 Andre utgi�sposter har gå� �l utvikling av ny ne�side og avsetning �l RIMYI (60 % av den 
 delen av kon�ngenten �l ser�fiserte lærere). 

 I �llegg har foreningen ha� utgi�er kny�et �l administra�ve tjenester og noe reiseutgi�er. 
 IYFNO dekket reiseutgi�er �l et medlem av U&E komiteen og e� styremedlem for at de 
 skulle representere foreningen i et møte i Gøteborg vedrørende gjennomføring av den nye 
 eksamensformen. Deltakere var senior lærere fra de nordiske landene og Latvia. 

 Regnskapet for 2021 viser overskudd på kr 23.425,40. 

 Styret er ikke kjent med hendelser e�er avleggelse av regnskapet som påvirker regnskapet i 
 vesentlig grad. 

 STYRETS VIRKSOMHETSPLAN FOR 2022-2023 
 Styret ser fram mot det kommende året og vil fortsa� bidra �l å videreutvikle IYFNO. En av 
 våre vik�gste oppgaver i 2022 er å utrede og vurdere om eksamen på ulike nivå skal 
 arrangeres i Norge. Vi vil fortse�e med å forbedre informasjonen som gis �l medlemmer og 
 ikke-medlemmer i ulike mediekanaler og fremme Iyengaryoga. I �llegg vil vi fortse�e med å 
 bygge opp struktur og rammeverk for å sikre åpenhet og forutsigbarhet. Styret er ansvarlig 
 for å planlegge og gjennomføre årsmøtet i 2023, og vil i løpet av høsten arrangere en online 
 workshop dersom det er økonomisk grunnlag for å gjøre det. 

 3 
 Iyengar Yoga Foreningen i Norge 
 Org.nr.: 924798580 
 iyengarnorge@gmail.com 
 www.iyfno.no 

mailto:iyengarnorge@gmail.com
http://www.iyfno.no/


 IYENGAR YOGA FORENINGEN NORGE 
 ® With permission of Geeta and Prashant IYENGAR Trade Mark Owners 

 IYFNO vil fortse�e det gode samarbeidet med andre nordiske Iyengar-yogaforeninger og vil 
 videreutvikle kontakten med RIMYI, f.eks. invitere indiske lærere �l landet for workshop og 
 skape muligheter for at våre lærere kan delta på intensiver ved RIMYI. 

 Utdannings og eksamenskomiteen (U&E) vil fortse�e det gode samarbeidet med den svenske 
 foreningen (IYFSE) om gjennomføring av eksamen på ulike nivå. 

 Målet er å inspirere både medlemmer og ikke-medlemmer �l å lære mer og fordype seg i 
 Iyengaryoga. 

 FORTSATT DRIFT 
 Styret har vurdert at forutsetningene for fortsa� dri� er �l stede, og regnskapet er avlagt 
 under den forutsetning. 

 Foreningens disponible midler var per utgangen av 2021 på 32.065 kroner som er en økning 
 på 32.065 kroner.  Av disse er 8.640 kroner en gjeld �l RIMYI. 

 En samlet oversikt over endringene i disponible midler i 2021 fremgår i årsregnskapet. 

 Iyengar Yoga Foreningen i Norge bruker SmartOrg som digital pla�orm for dri�, 
 administrasjon og økonomi. Detaljert dokumentasjon for dri�, ak�vitet og regnskap finnes i 
 vår  SmartOrg portal  . 
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