
Årsmøte 2022
Årsmøte i Iyengar Yoga Foreningen i Norge (IYFNO) ble arrangert lørdag 19.mars kl.
13-15. Årsmøtet ble holdt digitalt. 

Saksliste til årsmøtet:

1. Åpning av møtet
Jorid Øverdahl ønsket velkommen.
 

2. Valg av ordstyrer og referent
Jorid ble valgt til ordstyrer, og Trond som referent.
 

3. Godkjenning av innkallingen
Enstemmig vedtatt.
 

4. Valg av protokollunderskrivere, 2 personer
Ingvild Toppe og Nada Talajic Assadi ble valgt til å skrive under protokoll.
 

5. Godkjenning av dagsorden
Det er kommet ett forslag under punkt 9, knyttet til vedtektsendringer. Ingen
innsigelser til dagsorden.
 

6. Årsberetning fra forrige år
Vigdis Vilje Skråning leser opp hele årsberetningen for deltakerne.
Styret ble bedt om å sjekke de offisielle sidene til RYMI, der det er i e-
postadressene til de norske lærerne. Styreleder vil følge opp. 
Brigitta presenterte kort om U&E komiteens arbeid.
Samtlige godkjenner årsberetning.
 

7. Regnskap, revisors beretning og godkjenning av regnskapet fra forrige år
Økonomiansvarlig informerte om økonomisystemet i SmartOrg-plattformen, som
fungerer veldig godt. Det er lagt til rette for 2 at personer godkjenner fakturaer
osv. Innbetalinger kommer rett inn i regnskapet på rett plass. Overskudd på
23419,- går til buffer, f.eks til eksamensgjennomføring i Norge. Alle bilag
dokumenteres. Andrew Perkis var valgt til å være revisor for 2021, og har
gjennomgått regnskap og bilag i systemet. Regnskapet oppfyller krav, men
Økonomiansvarlig ble bedt om å passe på at sammenhengen mellom person og
vedkommendes selskap er tydelig i forbindelse med postering av faktura fra
eksterne lærere. 
Samtlige godkjenner regnskap.
 

8. Budsjett for inneværende år
Økonomiansvarlig presenterte budsjett for 2022.
RMYI har bedt Norge om å beskytte Iyengaryoga-navnet, og IYFNO har derfor
satt av midler til å beskytte navnet.
Samtlige godkjenner budsjettet
 

9. Innkomne saker (sendt styret 3 uker før årsmøtet)
Saker må komme styret til hende 3 uker før årsmøtet. Ingen saker er meldt inn
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utover styrets innspill til vedtektsendringer.
Det vises til vedlegg 9A) til årsmøtet 2022 "SAK 9A - Vedlegg 1 Forklaringer til
endringsforslag i vedtektene til IYFNO". Styret har blant annet tatt en ny
gjennomgang av retningslinjer fra RMYI, som blant annet inneholdt en anbefaling
om at styret i foreningen er representert i underkommiteenesom. Dett ønsker
IYFNO å implementere. 
Ingen kommentarer eller spørsmål til vedtektene.
Samtlige godkjenner vedtektene.
 

10. Valg
Leder: Jordi Øverdal (2 år) => Enstemmig vedtatt.
Styremedlem: Lise Lotte Svenkerud (2år) => Enstemmig vedtatt.
Varamedlem: Trond Saastad (1år) => Enstemmig vedtatt.
 

11. Valg av revisor
Janna Brattli (1år) => Enstemmig vedtatt.
 

12. Valg av eventuelle komitéer samt medlemmer i komitéene
A) Representant fra styret i Undervisings- og eksamenskomiteen:
Vigdis Vilje Skråning (2år) => Enstemmig vedtatt.
B) Representant fra styret i PR komitteen:
Bodil Aanundsen (2år) => Enstemmig vedtatt.
 

13. Valg av 2 personer til valgkomiteen
Styret innstiller:
Charlotte Bless (1 år) => Enstemmig vedtatt.
Bjørghild Engen (1 år) => Enstemmig vedtatt.

 

Navn Signatur

Nada Assadi Talajic

Ingvild Toppe
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