Information från styrelsemöte den 15/11 – 2020
• Styrelsen gick igenom förslag till nya stadgar igen och har gjorde några små justeringar

iförslaget. Det som kommer att tas upp som motion för beslut på kommande årsmöte.
• Styrelsen beslutade att anta det förslag som utarbetats av den IYFSEs och IYFNOs ordförande:
o En gemensam utbildnings och examens kommitté
▪ En examen är gemensam för båda föreningarnas lärarkandidater oavsett var

den geografiskt genomförs. För anmälningarna är det först till kvarn
principen som gäller.
▪ Det land som administrerar en examen hanterar ekonomin för den examen.
o IYFNO kommer att få ett startbidrag som motsvarar 2020 års medlemsavgift för våra
norska medlemmar.
• Styrelsen beslutade att årsmötet och årmötesworkshopen kommer att hållas online. Detta för
att vi ska kunna planera och genomföra kunna årsmötet och workshopen oavsett coronarestriktioner. Vi vet inte hur det ser ut om fyra månader och vi väljer säkerhet. Våra norska
medlemmar är givetvis välkomna att delta på workshopen.
Är du nyfiken på att engagera dig i föreningsarbetet? Tveka inte att kontakta styrelse@iyfse så får du
veta mer.
Nästa styrelsemöte har vi 31 januari 2021, kl. 18.30
Styrelsen genom
Andrea Olow

Information från styrelsens möte 5 oktober 2020
•

RIMYI har skickat information om att Prashants online klasser är ändrade och är nu
datumbestämda. Medlemmarna ska ha fått ett utskick detta.

•

Styrelsen har gjort en stor genomgång av stadgarna och reviderat dessa. Beslut om
reviderade stagar antas på årsmötet under 2 på varandra följande stämmor.

•

Årsmötet 2021 kommer att bli av den 5-7 mars. Gästlärare är Jayne Orton från
Birmingham Iyengar Yoga Institute. Hur årsmötet genomförs återkommer
föreningen med så fort vi vet. Stockholm är värd för årsmötet.

•

Styrelse antog ett förslag att öppna föreningens Facebook-sida för alla medlemmar
att skriva i. Norge har sin öppen för alla och det fungerar bra. När det blir klart att
använda återkommer vi med.

•

Abhijata Iyengar har givit sitt medgivande för att Norge bildar sin Iyengaryoga
förening och den Norska föreningen träder i kraft 1 januari 2021.

•

Nästa styrelsemöte har vi 15 november.

Styrelsen genom
Andrea Olow

Styrelsen hade möte 23 aug. och här kommer lite information från mötet.
Norge håller på att förbereda sig för att bli en egen förening till årsskiftet. Det jobbar med en ny
hemsida vilket vi hoppas kommer att synas.
Det kommer att göras en omstrukturering av lärarsidan, de svenska lärarna kommer att vara listade
på den svenska hemsidan och de norska lärarna kommer att vara listade på den norska hemsidan.
Givetvis kommer vi ha länkar mellan våra medlemssidor så att vi lätt hitta varandras lärare. I och
med detta kommer vi även att skicka aktuell information till Pune så att de kan uppdatera sin sida
med korrekta lärare.
Alla medlemmar har fått ett mail om en studie av Rajvi Metha från Mumbai. Det är en stor studie
som skickas ut till alla Iyengaryogaföreningar i världen för att samla i data och analyser vilken
påverkan Iyengar yoga har. Hon uppmanar våra deltagare att dela med sig till vänner som inte
yogar för att se om det finns skillnader.
Online konventet med Abhijata Iyengar blev en succé och det mottogs väldigt positivt.
Att få Abhijata Iyengar ända in i sitt egna vardagsrum, i dessa tider. Fantastiskt!
Det var väldigt positivt att jobba med våra grannländer och vi bestämde att fortsätta det goda
samarbetet, nu när vi känner varandra.
Att vara värd för eventet var verkligen en hedersam uppgift och det var med spänning och glädje
jag gick upp kl 0500 på morgonen för att starta upp klasserna, prata med dem i panelen och
Abhijata innan klasserna drog igång.
Sammanställning från Nordic-Baltic yogis connect with Abhijata Iyengar:
• Totalt var det 290 anmälda deltagare
• IYFSEN hade totalt 116 betalande deltagare.
• Abhijata Iyengar undervisade 5 tillfällen à två timmar, under två helger.
• Vi hade deltagare från cirka 10 olika länder, några från andra delar i världen.
Vi har sålt 72 videos från Nordic Iyengar Yoga Convention 2018 fördelat på 13 länder runt om i
världen. Online konventets bidrog till att vi sålde fler videos. Det tackar vi för:
Nästa gång styrelsen har möte är 4 oktober.
Styrelsen genom
Andrea Olow

Styrelsen informerar från styrelsemötet 2020-06-14. Kl 18.30
Genomgång av stadgarna:
På årsstämman 2020 upptäckte att stadgarna inte var uppdaterade enligt de beslut som tagits i tidigare
stämmor.

Barbra Waller och Tom Engström har gått igenom samtliga beslut på tidigare stämmor och uppdaterat
men även förtydligat stadgarna.
Stadgarna ligger nu ute på remiss hos styrelsemedlemmarna för eventuella justeringar.
Nästa steg är att besluta att stadgarna ska upp på nästa årsstämma för beslut 1 av 2 stämmobeslut.
Undersökning om nedstängning av ländernas och dess påverkan på Iyengaryogautövare:
Det har kommen en fråga från Institutet in Mumbai om föreningens medlemmar skulle kunna delta i en
undersökning
med avseende på hur Iyengaryoga utövare har påverkats under nedstängning av länderna.
De är även intresserade om hur det påverkat svenskar eftersom Sverige inte hade en lock down.
Styrelsen är positiv till att bidra till denna undersökning och ser inga hinder till att Iyengaryogis både vana
och mindre vana deltar.
Länk kommer att finnas på hemsidan när vi löst det praktiska.
Nordic-Baltic yogis connect with Abhijata Iyengar
Anmälningarna rullar på, om än i ganska långsamt tempo. Vi ser idag att eventet kommer att gå med en
vinst.

Sprid budskapet och bjud in era elever att de kan delta. Alla iyengaryoga elever kan delta.
Det kommer att bli ett fantastiskt!
Det var allt för den här gången. Nästa styrelsemöte är inplanerad till 23/8 kl 18.30.
Andrea Olow genom
Styrelsen i Iyengaryogaföreningen i Sverige och Norge

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelsen informerar från styrelsemötet 2020-04-26
Styrelsen har fattat beslut om att prioritera att få till en medlemslogin på hemsidan, för att i steg 1 kunna
tillhandahålla information, eller någon förmån till medlemmarna.
Detta är ett första steg i att vi kommer att skapa en ”VIP lounge” som med tiden ska bidra till olika typer
av medlemsförmåner.
Det pågår en diskussion med RIMYI om att våra medlemmar ska får delta på en intensive på RIMYI,
preliminär tid juni med alternativplan augusti 2022. Diskussionen har pågått ett tag och
vi har kommit så långt att ett 50 tal medlemmar från Sverige och Norge är välkomna. Det riktar sig till
lärare och erfarna elever. Vi jobbar vidare på detta och återkommer med information så fort vi vet mer.
Håll kalendrarna öppna!
Norge har nu startat Iyengar Yogaföreningen i Norge. Föreningen är registrerad, har ett
organisationsnummer och har äntligen öppnat ett konto. Vi jobbar vidare med hur föreningarna ska
samarbeta framöver.
Stort grattis Norge!
Det var allt för denna gången
Styrelsen

Styrelsemöte 2020-01- 19
IRL möte, Jonsered, Icebug kl 12.30-14.

Inför årsmötet:
Fokus på detta styrelsemöte var förberedelserna inför årsmötet.
Vi har flera som flaggat för att avsluta sina uppdrag till årsmötet och följande poster är lediga i
styrelsen:
• Kassör
• Medlemsansvarig
• Ytterligare 1-2 ledarmöten.

Vi behöver även tillskott till Etik & CM kommittén, U & E-kommittén och PR-kommittén.
2021 är det Stockholm som arrangerar IYFSE konvent.
Det är bra om ni från Stockholm förbereder er och har ett förslag till eventkommitté.
Är du intresserad kontakta Valberedningen Cecilia Alm, Barbro Larsson eller Nada Talajic-Assadi eller
skicka mail till styrelse@iyfse.se

Ny webbplattform:
Styrelsen kommer att starta igång ett projekt med att byta webbplattform.
Vi söker ett par personer som tycker IT och webb är roligt och som vill bidra till
en ny och modern webbplattform för våra medlemmar.

Bellur:
Bellurprojektet bygger nya byggnader för att kunna husera många besökande till Bellur, för
yogaworkshops och andra yogaevent.
De har bett om bidrag till deras projekt. Styrelsen kommer att skicka ut mer information om
projektet och hur man kan bidra.

Det var allt för denna gången.
Andrea Olow
Ordförande i Iyengaryogaföreningen i Sverige och Norge

