Styrelsen informerar 2021

Information från styrelsemötet söndagen 21 mars 18:30 – 20:00
Den nya styrelsen har haft sitt första möte efter årsmötet. Namn hittar du
under fliken: IYFSE > Styrelse
Avgift för online-examen i april är fastställd till 1950 SEK.
Nästa styrelsemöte har vi 2 maj.
Styrelsen genom ordförande
Andrea Olow

Styrelsen hade ett styrelsemöte 21 februari, 18.30-20.00.
Styrelsen tog beslut om:
•
•

•

Att införskaffa en Zoom Zoom Pro licens som ska användas för möten av styrelse
och kommittéer, event, årsmöten, online assessments.
Årseventet kommer att tillhandahålla inspelad workshopen i minst 7 dagar. För att
få tillgång till endast inspelningen anmäler du dig för hela workshopen, och det
kostar för medlemmar 1350SEK och icke medlemmar 1800 SEK.
Vi har fått en rekommendation från RIMYI att om någon bjuder in utländska
gästlärare bör föreningen informeras. Styrelsen beslutade att som första steg ska
alla inbjudan lärare (ej svenska) registreras i IYFSE:s kalender. I steg två kommer
styrelsen att utarbeta rutin för hur föreningen ska informeras.

Finns det någon engagerad person som vill bidra med arbete i Etik&CMkommittén, vi behöver minst en kandidat. Här kan du hitta lite mer om vad
Etik&CM -kommittén gör. Hör av dig till Styrelse@iyfse.se om du är nyfiken.
Styrelsen genom ordförande Andrea Olow

Styrelsemöte 31/1 kl 18.30- 20.00
Merparten av tiden ägnades till förberedelser inför årsmötet.
Valberedningen är igång.
Styrelsen fattade beslut om pris för workshopen för årsevent:
Jayne Orton är gästlärare i år.
Tider:
Fredag: 18.00-20.00
Lørdag: 8.00-10.30 och 17.00-19.00
Søndag: 8.00-10.30
Mellan 10.30 och 17 kommer årsmötet att äga rum. Tider är inte satta i skrivande stund.
Alla lektioner och årsmötet kommer att ske via Zoom.
Priser:
Fredag 400 SEK icke medlemmar och 300 SEK medlemmar
Fri o lör 1300 icke medlemmar och 975 för medlemmar
Lör o sön 1400 icke medlemmar och 1050 medlemmar
Medlemmar i IYFNO är välkomna och betalar medlemspris.
IYFNO har årsmöte 12-14 mars och har bjudit in Jette Bjerring från Danmark.
All information kommer ut på facebook, webbsidorna, medlemsutskick snart.

Styrelsen genom Andrea Olow
Ordförande Iyengaryogaföreningen i Sverige

