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1. Styrets sammensetning i perioden 
President:    Kristin Aase 

Visepresident:   Halvor Grydeland; også ansvar for aktiviteter og events  

Styremedlemmer  Trine Kveim, økonomiansvar/ kasserer 

Chirstian Brym; webside 

Kristin Riddervold Mourud – medlemsansvar 

Varamedlemmer  Tom E.Johansen – FB-side 

Claudia Steidl Talgo – FB-side 

 

     

Valgkomité:    Helene Makani, Dorthe Lie, Christine Lindholt Wittussen 

 

Regnskapskontrollør : Øyvind Sørbrøden 

 

 

2. Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 7 styremøter i perioden. Oppgaven med referatførsel har vært delt mellom medlem-

mene, til dels også møteledelsen.  

 

Faste poster på agendaen har vært: 

• Godkjenning av referat fra forrige møte.  

• Økonomi 

• Medlemmer 

• Facebook 

• Web 

• Arrangementer / Events 

 

Arrangementer i 2016 

Det er arrangert 4 Enneagram-kafeer og et seminar i Oslo:  

  

Enneagramkafeer i Oslo: 

• 13. Januar: «Par og relasjoner» ved Michael Groser, Danmark 

• 16. Mars: ”De tre intelligensene,” ved Halvor Grydeland, Kristin Mourud og Tom E. Johansen 

• 7. April: ”Ego og Essens”, ved Helene Makani og Christian Brym 

• 30.november:  ”Nevrovitenskap og Enneagrammet” ved Rebecka Bartolomé, Sverige 
 

 

Seminar i Oslo: 

• 9.-10.september: ¨De 27 undertypene i Enneagrammet – kjennetegn og utviklingsveier¨, ved 

Beatrice Chestnut, USA 

 

Foreningen valgte å støtte opp under 9typer sitt seminar med Tom Condon, istedenfor å ha en En-

neagram-kafe i oktober, som fort kunne konkurrere med 9typer sitt arrangement. 

Chestnut-seminaret kom istedenfor Enneagramkafe i september. 
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Rutiner og beslutninger 

 
Betaling for Enneagramkafeer i Oslo: 

Vi har utvidet betaling på Enneagramkafeer med Vipps, i tillegg til betalingsautomaten iZettle. 

 

Web:  

Christian Brym har hatt ansvar for å utvikle websidene videre, og han har hatt med seg Dorthe Lie. 

Styret har vedtatt at disse sidene skal utvikles videre i 2017 og overføres til nytt webhotell mm, noe 

som vil bli reflektert i den neste årsmeldingen. 

 

Aktivitet i foreningen 2016 

Aktiviteten i foreningen har foregått gjennom styremøter, via facebook-siden og websiden, og gjen-

nom Enneagram-kafeer og ett seminar. Foreningen sender også jevnlig epost til medlemmene. Delta-

gelse på Enneagramkafeene har vært god. Vi har hatt fra 85 til 25 deltagere på kafeene. På seminaret 

med Chestnut var det 20 deltagere. 

 

Styret har arbeidet med å styrke markedsføringen av våre arrangementer, og har god erfaring med be-

talt FB-annonsering sammen med våre nyhetsbrev. I tillegg til webside og FB-side, er det etablert en 

Twitter-konto. Vi har søkt å ha jevnlig aktivitet på FB og endret noe innhold for å prøve å skape mer 

interaktivitet, slik at det blir interessant for våre medlemmer og følgere å følge med på siden. Fore-

ningen har 561 følgere på siden. Vi har utviklet og trykket opp en generell brosjyre som både kan bru-

kes til markedsføring utenom våre arrangement, og samtidig kunne fungere på arrangementene siden 

vi har laget en kort oversikt over alle typene i brosjyren.  

 

Vi har invitert de profesjonelle til å komme med synspunkt på Enneagramforeningens aktiviteter og 

markedsføre seg på våre websider og FB-side, og gjennomførte møte med de profesjonelle i mars. 

 

Samarbeid med de andre nordiske IEA-foreningene: 

Samarbeidet i Norden har bestått av utveksling av seminarholder, ved at Beatrice Chestnut besøkte 

flere land i Norden når hun først var i Europa. I tillegg har vi invitert foredragsholdere til Enneagram-

kafeer fra Sverige og Danmark. 

 

IEA Global: 

Vi var representert ved vår president Kristin Aase på IEA Global sin årskonferanse 2016 og nasjonal-

forenings-møte, som ble avholdt i Minneapolis. I tillegg holdt Helene Makani og Christian Brym sin 

workshop Ego og Essens på konferansen. Tom E.Johansen deltok på Den europeiske konferansen i 

Portugal. 

Vi har lagt ut en presentasjon av IEA Norge på IEA Global sine nettsider, og markedsført aktiviteter 

og muligheter som IEA Global representerer på våre nettsider og gjennom FB-siden. 

 

Avtroppende styre oppfordrer det nye styret til å bygge videre på det som nå overleveres, både når det 

gjelder videreutvikling av prosesser og møteplasser, samt å bruke dem til å gjøre foreningen mer kjent 

ved å skape mer aktivitet og flere engasjerte medlemmer.  

Økonomi 

Foreningens inntekter er medlemskontingenter og deltakeravgifter på Enneagram-kafeer og seminarer.  

 

Styrets medlemmer har ikke mottatt honorar for sine bidrag, og flere bidragsytere har 

ytt frivillig innsats. Reiseutgifter har blitt dekket i enkelte tilfeller. 

 

Foreningens utgifter har vært leie av Litteraturhuset, bevertning og blomsteroverrekkelser samt reise-

og oppholdsutgifter ved gratis foredrag på Enneagramkafeer, og dekking av kostnader og et mindre 
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honorar til seminarholder Beatrice Chestnut. I tillegg har det blitt designet og trykket opp en generell 

brosjyre for foreningen. Foreningen har også faste utgifter til moder-organisasjonen IEA. 

 

Fakturanett.no benyttes som faktureringssystem. 

Vipps og Izettle benyttes som elektronisk betalingssystem ved Enneagramkafeene i Oslo. 

Medlemstall 

Per  april 2013:   44 medlemmer 

Per  april 2014:   65 medlemmer 

Per  april 2015:   63 medlemmer 

Per  desember 2016:   50 medlemmer 

 

Antall betalende medlemmer har blitt redusert i 2016, på tross av økning i deltagelse på arrangemen-

ter. Vi har ikke sendt ut purring på medlemskontingent i 2016, og vil følge opp dette tettere i 2017. 

(Faktura for medlemskontingent for 2017 har blitt sendt til 85 personer, som er alle de som ikke aktivt 

har meldt seg ut av foreningen.) Vi vil også gjøre det enklere å betale medlemskontingent fremover 

ved at kontingenten kan betales med Vipps.  
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3. Regnskap for IEA Norge 2016: 
  

 

Inntekter  
bud. 2016 

Utgifter  
bud. 2016 

Utgifter 
 faktisk 
2016 

Inntekter 
faktisk 
2016 

Inntekter 
bud 2017 

Utgifter 
bud 2017 

Kontingenter vanlige medlemmer 15 000   11860 19 500  
Kontingent profesjonelle medlem-
mer 16 000   11130 10 000  
Arrangement årsmøte  0 1936 7 537  10 000 

Enneagramkafeer-Oslo (5 stk)  20 000 25 000 21 792 14 222 30 000 18 000 

Seminar høsten 2016 60 000 60 000 13886 13 000 30 000 30 000 

Styremøter  5 000 2 942   3 500 

Webside, inkl domener  15 000 8 719   9 000 

Årsavgift Fakturanett      1 500 

Annonser for arrangementer  5 000 1 737   5 000 

Brosjyrer mm  5 000 7 671    
Medlemskontingent IEA int.  $ 600  5 120 5 120   5 200 

Reisestipend til internasjonale IEA-
konferanser  15 000 12 000   15 000 

Blomster/gave (forelesere etc.)  1 880     

Bankomkostninger, renter etc   1 344 130  1 200 

Summer 2017 111 000 137 000 77 147 57 879 89 500 97 200 

Resultat -26 000   -19 268  -7700 
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4. Revisjonsberetning: 

 
 
Til styret i IEA Norge 
 
Jeg har gått gjennom regnskapet for 2016. Alle bilag foreligger og regnskapet stemmer med et under-
skudd på kr. 19.268. 
Bankbeholdning pr 31.12.16 er kr. 68.556. Bilag på kr 6923 til Rebecca Bartolome er betalt i 2017, 
korrekt bankbeholdning ved utgangen av regnskapsåret 2016 er således kr. 61.643. 
 
Det viser seg at overføringen til Bartlome er dobbelt opp, og jeg har bedt om at det tas opp med 
henne for å få tilbakebetalt halvparten. Dette vil bedre resultat og bankbeholdning med kr. 3.461. 
 
Med disse merknader foreslår jeg regnskapet for 2016 godkjent. 
 
Regnskap er vedlagt. 
 
Asker 3.4.17 
 
Øyvind Sørbrøden 
Regnskapskontrollør  


