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Årsmötesprotokoll för Iyengar Yoga Föreningen i Sverige
2010-03-13 i Stockholm
I samband med årsmöteshelgen hölls en tredagars workshop med Glenn Ceresoli, Sydney,
Australien.
Närvarande och röstberättigade: Frida Sandström, Sofia Bergström, Ulrika Mörtberg, Fredrika
Sjögreen, Kristina Berglund, Erik Berglund, Monica Haar, Maggi Olsson, Julia Ackerman,
Lena Skärby, Yvonne Forsberg Sporre, Katrin Norell, Isabell Andersson Bede, Maria
Göransson, Merja Mankila, Lars Palmén, Charlotte Bless, Vigdis Skråning, Janna Brattli,
Anniken Windher, Leela G Hansen, Cecilia Danskog, Mary Apolinario, Karin Schelen, Ylva
Nyberg, Åsa Gudmundsson, Andrea Olow, EvaLena Hedvall, Åsa Gustafson samt Maja Seve
Westas med fullmakt från Jana Reidenbach och Ingrid Engström med fullmakt för Lisbet
Wikman.
Inga närvarande utan rösträtt.
1 Mötets öppnande
Ordförande Eva-Lena förklarar mötet öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare till mötet
Mötet väljer till ordförande Åsa Gustafson och till sekreterare Frida Sandström.
3. Fastställande av röstlängd
Röstlängd bifogas årsmötesprotokollet. Bilaga 1.
4. Mötets behöriga utlysande.
Mötet godkänner mötets behöriga utlysande.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Mötet väljer Andrea Olow och Kristina Berglund till justerare.
6. Fastställande av dagordning:
Se bifogad bilaga 2.
Ändringar i utskickat protokoll:
Tillägg till dagordningen: En punkt som kallas Föregående protokoll blir punkt sju.
Diskussion om organisation av kommittéerna sker vid punkt 16.
Under punkt 19 övriga frågor läggs till:
a) Diskussion om adjungerade av seniora lärare till styrelsen.
b) Arrangemang för gästlärare.
c) Inbjudan av gästlärare från Indien.
Mötet beslutar att eventuellt ytterligare uppkomna övriga frågor kan läggas till punkt 19 under
mötets gång.
7. Föregående protokoll
Förra årsmötet gav vissa uppdrag till styrelsen att fullfölja under året. Nedanstående punkter
togs upp:
Kontroll av den kunskap som certifierade lärare utger sig för att ha
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Förkortning av föreningens namn
Tillsättningen av en revisorssuppleant
Val av namn på kommittéerna
Beslut av medlemsavgift
Avgift för Certifikation Mark
Hur få tillbaka avgifter som har betalats till andra föreningar i andra länder
Intäkter från lärare som gästar föreningen - hur ska dessa fördelas mellan läraren och
IYFSE
Brev till BKS Iyengar angående föreningens uppstart
Uppföljningen av dessa punkter diskuteras under punkt åtta när årsberättelsen redovisas som
avhandlar föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret.
8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Se bifogade bilagor 3 och 4.
Ändring till verksamhetsberättelsen: Föreningen har inte, som angetts i
verksamhetsberättelsen, ordnat något lotteri.
Under denna punkt förs en lång diskussion om Certifikation Mark (CM som är siluetten av
BKS Iyengar i Natarjasana). Ordförande Eva-Lena berättar hur det fungerar med
varumärkesregistrering av CM i Europa och Sverige. Sveriges förening har än inte ekonomi
för att göra en sådan varumärkesregistrering, vilket betyder att vi inte kan vara registrerade i
Sverige. Föreningens medlemmar som är certifierade måste således ansöka om sitt CM genom
Gloria Goldberg i USA. Denna administration har skötts av Cecilia Danskog i styrelsen.
Service Mark (som är siluetten av BKS Iyengar i Hanumanasana) används av nationella
föreningar, IYFSE har ansökt om att få använda detta och kommer inom kort att få tillgång till
att använda den.
Sedan förra årsmötet (2008) fick styrelsen i uppdrag att föra en diskussion kring
kvalitetssäkring för certifierade Iyengaryogalärare. Det är viktigt att hålla en jämn och hög
kvalitet på Sveriges Iyengaryogalärare. Utbildnings och examenskommittén har tagit fram
följande riktlinjer för att säkerställa kvalitén för lärare. Regler för lärare att förnya sitt CM är:
1. medlemskap i den lokala föreningen.
2. Avgiften för CM betalas enligt föreskrift.
3. Deltar i undervisning enligt Iyengar yoga traditionen på något av följande sätt:
a. Deltar i kurs eller undervisning i 15 timmar per år av en lärare med högre certifikat än en
själv.
b. Deltar i Iyengar Yogakonvent eller Iyengar Yogadagar som organiserats av föreningen.
c. Deltar i undervisningen på RIMYI i Pune.
Regler för att förnya sitt CM efter lång frånvaro:
Kraven måste vara olika beroende på HUR lång tid som gått sedan läraren sist betalade för
CM och alltså inte har undervisat. Detta gäller också om medlemsavgiften inte betalats.
a) 1 års frånvaro- Läraren måste godta och utföra samma åtaganden som samtliga lärare inom
det året av ansökan, för att få återuppta sitt CM vid nästa tillfälle.
b) 2 års frånvaro- Läraren måste godta och utföra samma åtaganden som samtliga lärare, plus
10 timmar inom samma år som ansökan, för att få återuppta sitt CM vid nästa tillfälle.
c) 3 års frånvaro- Läraren måste godta och utföra samma åtaganden som samtliga lärare, plus
20 timmar inom samma år som ansökan, för att få återuppta sitt CM vid nästa tillfälle.
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d) En lärare som har mer än 3 års frånvaro måste ansöka igen och i det fallet behandlar
styrelsen detta individuellt med hjälp av U & E och Etik-Kommittén.
Dessutom klargjordes att kutymen inom Iyengar yoga är att fördelningen av intäkter vid
workshops ska vara 70 % till läraren och 30 % till föreningen/arrangörerna. Innan
fördelningen av intäkterna sker dras alla utgifter bort och sedan delas de egentliga intäkterna
efter ovanstående procentsatser.
Mötet känner sig nöjda med verksamhetsberättelsen och förutom ändringen angående
lotterierna godkänner mötet verksamhetsberättelsen.
Årsredovisningen:
Föreningens kassör Ingrid Engström redogör för föreningens årsredovisning. Denna bifogas
som bilaga 4. Startdatumet på årsredovisningen/resultatredovisningen ska ändras till 200810200912 Till årsredovisningen ska även tillkomma en balansräkning. Kassör Ingrid Engström
får i uppdrag att sammanställa en sådan, och denna kommer att bifogas som bilaga 5 till
årsmötesprotokollet. Med dessa justeringar godkänner mötet årsredovisningen.
9. Föredragning av revisionsberättelse.
Revisor Kristina Berglund har funnit räkenskaperna för det sagda verksamhetsåret i god
ordning och ser inga hinder för att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Som ovan skrivits
klargjordes även här att startdatumet på årsredovisningen/resultatredovisningen ska ändras
till 200810- 200912
10. Fastställande av balansräkningen.
Efter redogörelse av balansräkningen av kassör Ingrid Engström och verifierande av revisor
Kristina Berglund godkänner mötet balansräkningen. Se punkt 8.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen gäller.
12. Förslag på aktiviteter för att samla in pengar till föreningen, samt verksamhetsplan
för verksamhetsåret 2010.
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2010. Se bilaga 6.
Eva-Lena presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan. En viktig sak med föreningens
verksamhet framöver är att sprida information om Iyengaryoga till den svenska allmänheten.
Mötet diskuterade hur och i vilken omfattning det är möjligt för föreningen att i nuläget arbeta
med detta.
Förslag för att samla in pengar till föreningen:
Leela Hansen har gjort en preliminär förfrågan till Jawahar Bangera (seniorlärare från
Mumbai, Indien) om han kan komma hit och hålla en workshop i juni 2011.
Det har kommit in ett förslag att när enskilda lärare anordnar workshops med
gästlärare kan de ge en del av vinsten till Iyengaryoga föreningen i Sverige.
I samband med årsmöte kan föreningen anordna workshop.
Uppmana medlemmarna i Sverige att hjälpa till att samla in pengar på olika sätt - t ex.
sälja lotter, utrustning eller liknande.
Lärarna i Sverige kan uppmana sina elever att bli medlemmar för IYFSE.
Förslag om att det i samband med Gurujis födelsedag kan arrangeras lektioner där
intäkterna från arrangemanget kan gå till IYFSE.
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Majoriteten av mötet tycker att det skulle vara bra om Eventkommittén kunde ordna både en
workshop i samband med årsmötet (mars 2011) och en konvention (i juni 2010.) Om så blir
fallet uppmanas de ta in extra personer till det praktiska arbetet på de orter årsmöte respektive
konvention ska hållas.
Mötet diskuterar medlemsfrågor.
Flera medlemmar framför ogillande till uttrycket stödmedlem. Det kan missuppfattas att en
person som är stödmedlem inte har samma värde i föreningen.
Mötet uppmanar styrelsen att ta fasta på den diskussion som förts angående medlemskap och
avgifter.
Ett enhälligt möte beslutar att man slutar att använda begreppet stödmedlemmar och att det
bara finns en form av medlemskap. Detta för att klargöra att varje medlem har en röst vid
årsmötet.
Mötet beslutar att överlåta till styrelsen att besluta om medlemsavgifter. Det ska tydligt
framgå att medlemsavgiften är samma för alla, men att man sedan har olika tillägg för
lärarkandidater och certifierade lärare.
13. Fastställande av budget och avgifter för innevarande år.
Mötet överlåter till styrelsen att fastställa budget och att skicka ut den till medlemmarna.
14. Val av styrelsemedlemmar:
Ordförande för 1 år: Eva- Lena Hedvall väljs till ordförande (omvald, inga andra förslag kom
upp)
Kassör för 2 år: Ingrid Engström väljs till kassör (omvald, inga andra förslag kom upp)
1 ledamot för norra sverige för 2 år: Cecilia Danskog väljs (omvald, inga andra förslag kom
upp)
1 ledamot för mellansverige för 2 år: Julia Ackerman väljs (omvald, inga andra förslag kom
upp)
1 suppleant för 1 år: Merja Mankila (omvald, inga andra förslag kom upp)
Övriga styrelsen sitter kvar på sina poster då de valts in på två år från 2009:
Monica Haar Vice ordförande
Maja Seve Westas Sekreterare
Lisbet Wikman Ledamot söder
15. Val av en revisor och en revisorsuppleant
Kristina Berglund väljs till revisor (omval, inga andra förslag kom upp.)
Mötet överlåter till styrelsen att hitta en revisorsuppleant.
16. Val av kommittéer samt medlemmar i de olika kommittéerna.
Beslut rörande kommittéerna:
Utbildnings och examenskommittén:
Idag består kommittén av tre personer. Förslag har framkommit om att utöka den till
fler än tre personer. Mötet beslutar att vi ska ha fler än tre personer i kommittén.
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Förslag har både framkommit om att ge seniora lärare plus en person till rösträtt i
kommittén eller att ge alla i kommittén rösträtt. Mötet beslutar att alla i kommittén ska
ha rösträtt. (Detta beslut sker med rösträkning där 17 personer röstade för att alla i
kommittén ska ha rösträtt och 12 personer röstade för att de seniora lärarna plus en
person till ska ha rösträtt i kommittén.)
Mötet beslutar att kommittén ska bestå av 5 personer.
Etik och certifieringskommittén.
Kommittén har tidigare bestått av en person. Förslag har framkommit om att utöka
antalet. Mötet beslutar att utöka kommittén till fem personer.
Det har framkommit förslag om att endast seniora lärare ska ha rösträtt eller att alla i
kommittén ska ha rösträtt. Mötet beslutar att alla personer i kommittén ska ha rösträtt.
Val till kommittéerna:
Utbildnings och examenskommittén
Monica Haar, Leela Hansen, Ingrid Engström, Kristina Berglund, Lisbet Wikman väljs till
kommittén.
Etik och certifieringskommittén
Monica Haar, Leela Hansen, Janna Brattli, Maja Seve Westas, Merja Mankila.
PR och kommunikationskommittén
Erik Berglund, Frida Sandström, Vigdis Skråning, Eva-Lena Hedvall, Fredrika Sjögreen
Eventkommittén
Mötet beslutar att välja tre personer till kommittén på mötet, sedan överlåter mötet till
styrelsen att välja ytterligare två personer.
Sofia Bergström
Julia Ackerman
Yvonne Forsberg
Mötet beslutar att eventkommittén får adjungera personer till kommittén
17. Val av 2 personer till valberedning.
Åsa Gustafsson samt Andrea Olow väljs till valberedning.
18. Medlemsförslag och/eller förslag från styrelsen.
En motion har inkommit angående att i stadgarnas förslag på dagordning vid årsmötet lägga
till punkten föregående protokoll. Mötet beslutade om att i fortsättningen ha med föregående
protokoll i årsmötesdagordningen, se bilaga 7.
19. Övriga frågor
a) Diskussion om adjungerade av seniora lärare till styrelsen.
Mötet väljer seniorlärare Leela Hansen att vara adjungerad i styrelsen vilket innebär
närvarorätt men inte rösträtt.
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b) Arrangemang för gästlärare.
Mötet beslutar att avsätta pengar till mat och aktivitet under söndagen med gästläraren Glenn
Ceresoli och påminner om vikten av att ordna med kringaktiviteter för framtida gästlärare om
de så önskar.
c) Inbjudan av gästlärare från Indien.
Mötet ställer sig positivt till att bjuda in Jawahar Bangera (seniorlärare från Mumbai, Indien)
om han kan komma hit och hålla en workshop i juni 2010. Mötet lämnar till styrelsen och
eventkommittén att besluta om de uppfattar arbetsbördan som överkomlig.
d) Angående framtida årsmöten
Mötet beslutar att framtida årsmöte ska turnera mellan Stockholm, Göteborg och Umeå/Piteå.
Mötet överlåter till styrelsen att fatta beslut om hur ordningen ska se ut.
Mötet beslutar att nästa årsmöte ska hållas 19/3 2011.
e) Informationsspridning
I väntan på att föreningen skaffar sig en egen hemsida så kom följande förslag in: att så
många som möjligt av de lärare som har egna hemsidor lägger in länkar till andra Iyengaryoga
lärare.
Ska någon anordna något event och vill att detta ska spridas genom IYFSE ska detta
rapporteras till eventkommittén men inte till styrelsen.
Föreslag kommer om att alla som har hemsidor länkar till alla andra Iyengaryogalärare i
Sverige så ökar spridningen om Iyengaryoga i Sverige.
Sekreterare

Frida Sandström

Mötesordförande

Justerare

Justerare

Åsa Gustafson

Andrea Olow

Kristina Berglund

