
Årsmøte 
Kjære medlem, 

Årsmøte i Iyengar Yoga Foreningen i Norge arrangeres lørdag 18.mars kl. 13-15. Årsmøtet 
vil bli holdt i Steinerskolen Rieber-Mohns veg 15 i Bergen.  

Vi gjør oppmerksom på at kun de som har betalt medlemskontingent har stemmerett. Dersom 
du ikke har mulighet til å delta, kan du gi fullmakt til en annen person. Den skriftlige signerte 
fullmakten må leveres styret på dagen før årsmøtet starter. 

Vedlagt denne mail er sakspapirene. Vi forutsetter at alle har lest årsmøtepapirene på forhånd. 
Det er kun årsberetningen fra forrige år som vil bli lest opp i sin helhet. Hvis du ønsker 
papirkopi, ta utskrift selv. 

Tider og frister:  

Deltakelse på årsmøte inkluderer en lett lunsj, for de som er påmeldt innen fristen. Hvis du 
har noen allergier må du gi beskjed om det til jorid.overdahl@gmail.com , innen onsdag 15. 
mars, kl 12:00.  

Vi håper at så mange som mulig deltar på årsmøtet. Bruk linken nederst i denne e-posten for å 
melde deg på. Grunnet matservering er påmeldingsfrist til årsmøte onsdag 15. mars, kl 
12:00. 

Saksliste til årsmøtet: 

1. Åpning av møtet 
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Godkjenning av innkallingen 
4. Valg av protokollunderskrivere, 2 personer 
5. Godkjenning av dagsorden 
6. Årsberetning fra forrige år 
7. Regnskap, bekreftelse på kontroll (“revisor”s beretning) og godkjenning av regnskapet 

for forrige år 
8. Budsjett for inneværende år 
9. Innkomne saker - Forslag til endringer i vedtektene 
10. Valg  

- Økonomiansvarlig for 2 år 
- Styremedlemmer, 2 personer for 2 år 
- Varamedlemmer, 2 personer for 1 år 

11. Valg av uavhengig person som kontrollerer regnskapet ("revisor") 
12. Valg av eventuelle komitéer samt medlemmer i komitéene 
13. Valg av 2 personer til valgkomitéen 

Sakspapirene finner du også på våre medlemssider: https://iyfno.no/om-iyfno/arsmote/.   

Vi ser frem til et godt møte! 

Varm hilsen fra styret i IYFNO 



Vedlegg: 

• Sak 6 Årsberetning for forrige år 
• Sak 7 Regnskap, revisors beretning og godkjenning av regnskapet for forrige år 
• Sak 8 Budsjett for inneværende år 
• Sak 9 Innkomne forslag om vedtektsendringer 
• Sak 10 Valg av styremedlemmer 
• Sak 11 Valg av uavhengig person som kontrollerer regnskapet ("revisor") 
• Sak 12 Valg av medlemmer i komitéer 
• Sak 13 Valg av 2 medlemmer i valgkomitéen 

 


