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 möten som till
exempel beslut som rör medlemmarna och annat som kan vara av intresse.

Styrelsemötet den 1 september 2019
genomfördes på plats i Göteborg, efter en teachersworkshop med Jayne Orton.
Styrelseledamot Aude Asklöv lämnar som plats på grund av att hennes livssituation har ändrats. Vi i
styrelsen tackar för det fina arbete hon gjort hittills och önskar henne välkommen tillbaka till framtida
styrelser.
Styrelsen arbetar med att få till ett norskt bankkonto och äntligen har vi hittat en konkret väg framåt
som alla är nöjda med. Alla norska medlemmar kommer att få ett separat mail med information om
detta. Prognosen är att det norska kontot ska vara igång till årsskiftet. Mer information kommer i
nästa nyhetsblad.
Abhijata och Prashant håller på att planera en intensive för mentorer (lärarutbildare) och assessorer.
Det har efterfrågat en intresseanmälan från alla föreningar runt om i världen. Styrelsen beslutade att
de mentorer och assessorer som reser till denna intensive som representanter för vår förening
kommer att få bidrag till avgiften för kursen.
Styrelsen har även undersökt möjligheterna för Rajlaxsmi att komma till Sverige maj 2020. Danmark
och Finland har bjudit in henne och vi försökte se om det gick att ta en sväng via Sverige. Tyvärr
sammanfaller det datum då hon skulle kunna komma med Norges nationaldag. Vi vill att alla våra
medlemmar ska ha en möjlighet att delta och det skulle innebära att vi exkluderade våra norska
medlemmar. Istället kommer vi att prata med både Danmark och Finland för att möjliggöra att våra
medlemmar får inbjudan att delta på respektives konvention i maj.
Styrelsen beslöt att undersöka möjligheten till en konferens för alla kommittéer i januari eller senare
för att umgås och diskutera bestämda frågor lite mer på djupet.
Medlemsregistret håller på att genomlysas av medlemsansvarig och det saknas inbetalningar, mm. De
som inte svarat eller agerat på senaste påminnelsemailen, kommer att tas bort från registret. Är du
osäker på om din mailadress är korrekt eller om du har andra medlemsfrågor, vänligen skicka mail
till yogamedlem@iyfse.se.
Ordförande
Andrea Olow

Från styrelsemötet 20190616
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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.

