Styrelsen informerar
Styrelsen har 9-11 styrelsemöten per år, vara av ett av mötena träffas styrelsemedlemmarna. Resterande
möten sker via skype.
På styrelsemötet 14 april 2019, beslöt styrelsen att informera om vad vi gör på våra möte som till exempel
beslut som rör medlemmarna och annat som kan vara av intresse.

Från styrelsemötet 20190616
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelsen fick uppdrag av årsmötet att ta fram och besluta om ny budget för 2019. Ny budget
är beslutad på styrelsemötet. Bilaga finns under årsmöteshandligar 2019.
Arbete med norskt konto pågår . Det tar längre tid och det är lite andra förutsättningar just
på grund av att föreningen har sitt säte i Sverige. Intentionen är att det ska finnas ett konto
till årsskiftet
Styrelsen har beslutat om integritetspolicy för föreningen och denna ska finnas synlig på
hemsidan. GDPR krav.
PR gruppen arbetar med att förändra föreningens logga så att Norge kommer med. Styrelsen
har fått titta på några fina förslag från PR kommittén och Karolina Staruduba.
Nina Sjödins ansökan om att få utbilda lärare genom mentorskap har godkänts av styrelsen.
För att locka medlemmar beslutades att nya medlemmar som vill delta på workshop
arrangerad av föreningen får utöver normal medlemsrabatt även medlemsavgiften som
ytterligare rabatt.
Styrelsen för en dialog med RIMYI om Intensive kurs för Sverige i Pune, Indiska lärare som
kan tänkas komma till Sverige och även dialog om nästa Nordic Iyengar Yoga Convention med
Abhijata Iyengar.
Nästa styrelsemöte hålls Göteborg den 1 september. Då träffas alla styrelsemedlemmarna på
plats, för att hålla ett längre möte.

Information från styrelsemötet 2019-05-12:
•
•
•

Styrelsen kommer under året att kartlägga och dokumentera vilka behandling av
personuppgifter samt säkerställa att föreningen har följsamhet enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR).
Utbildning och examenskommittén har på uppdrag av styrelsen bildat en arbetsgrupp för att
anpassa iyengaryogautbildningen till ett mentorsprogram i enlighet till det förtydligande som
RIMYI skickade ut 2017 till samtliga förenings i världen.
Etik och certifieringskommittén arbetar tillsammans med europeiska föreningar om vad som
gäller för lärare som flyttar till annat land och vill försätta att undervisa. E&C kommittén är
behjälpliga om detta är aktuellt för dig.

