Sakliste styremøte Mindfulness Norge 27. januar
Sted: Skype
Tilstede: Tor Magne Handeland (TM), Wenche Mårvik Winnerkvist (WW),
Cathrine Helgø Sasson (CS), Ole Helliesen (OH), Renate Scholz (RS), Torill Eide (TE), Oddbjørg Jonsdottir
(OJ), Inger Helene Nøkleholm (ref) (IH)
Sak

Tema
Godkjenning av referat av
9. desember 2017

Orienteringssaker:

Økonomi v/Torill

Konferansen v/Wenche

Kort info om IMTA
v/Tor Magne

Tidligere
saker
04/17

Tema
Mindfulness-Nytt v/OH

Vedtak og info
Godkjent

Ansv.

Regnskap 2017 viser underskudd på nesten 21 000. En
viktig årsak er at styret ikke nådde fristen for å søke
momskompensasjon. Arrangementene 2017 gikk alle i
pluss, men noen dro færre betalende enn budsjettert. Noe
færre medlemmer enn budsjettert. I budsjett 2018
planlegges overskudd på ca 15 000. Eventuelt overskudd
fra konferansen kommer i tillegg.
Se vedlagt budsjett.
Mener de har nok foredragsholdere.
Mailer styret oversikt over foredragsholderne.
Mye jobb på hver enkelt med kun 3 stk. i konferansekomitéen (WW, RS, OJ)
Å være med på konferansen er satt til prisen som i 2016;
kr. 3.500,- u/overnatting.
Med overnatting - pris kommer senere.
Antar at inntekt fra ca. 200 deltakere går til MN.
Da er overskuddet på 50.000,-.
Hovedtittel: Mindfulness og helsefremmende arbeid.
Jobber med undertittelen, - et "jordnært" ord.
Navnefrist: Innen neste helg.
Framdriftsplan er utarbeidet.
IMTA jobber for en global standardisering av
instruktørutdanninger. De har en rekke kriterier som må
oppfylles for å være medlem. TM oppfordrer alle til å bli
medlem så fort som mulig for å støtte viktigheten av
kvalitetssikring av instruktører.

Nå har det "løsnet".
Den nye mailadressen, kronikk@mindfulnessnorge.no,
sendes til de som skal bidra med stoff.
Torbjørn gjør M-Nytt synlig for alle som går inn på websiden - ikke bare medlemmer.
Satser på innrykk hver mnd.
Selv om man sender inn tekst, så er det ikke sikkert den
kommer inn samme mnd.
Binder skal sende.
Jon vil, men ikke noe konkret. Viggo kan komme snart.
Tekst vi kommer over og synes er bra å få inn: Sjekk om
vi kan publisere den.
Ole kvalitetssikrer tekster, evt. også Torbjørn.

Styret
OH
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14/17

Retningslinjer
arrangement
(Vedlagt )

Tor Magne:
Vi ønsker å stimulere alle til å holde arrangementer i
MNs regi, men det innebærer at de står for opplegget og
at MN tar seg av administreringen.
Et arrangement og en konferanse er to forskjellige ting.
Talerne på konferanser får PR, ikke honorar.
Andre typer arrangement er viktig for å få ting til å skje i
foreningen, og de som arrangerer må sitte igjen med et
passende honorar, hvis ikke kan det bli demotiverende å
lage i stand noe.
TM skal snakke med Michael ang. seminaret denne
helgen. Det er ikke gjort vedtak på honorar. Hvor mye
skal den som arrangerer ha? Nå tar M og Chr. kr. 5.000
hver for seg pr. dag - altså bare "smuler". Overskuddet
går til foreningen. Forventet overskudd 19.000,-.

TM

Torill:
Hun tar opp dugnads-grunntanken til MN. (Vedtektenes
§2). Dette samsvarer ikke med å si ja til Michaels
arr.ment. Skal paragrafen endres? Går vi på tvers av den
idéelle intensjonen til foreningen om vi evt. endrer på
vedtektene?
Styret:
Vi må ta stilling til følgende spørsmål:
• Er det riktig at lederne på retreater får honorar?
• Hva er gave og hva er honorar?
• Hvilke regler skal vi ha når vi leier inn eksterne
foredragsholdere?
• Hvem skal stå ansvarlig for evt. underskudd når vi
sier ja til å stå som arrangører til andres kurs o.l.?
• Hvilke konsekvenser kan det gi når vi tjener på egne
arrangement?
• Hva skjer da med momsfritak?
Undersøk med evt. jurist før vi evt. gjør endringer i
vedtektene på årsmøtet. Se over hva som er lov/ikke lov
for en ideell organisasjon?

19/17

Forberedelser til Årsmøtet

Foreningen drøfter dette videre.
Sak på neste styremøte?
IH lager og mailer ut "Prosedyrer før årsmøter"
Varsel av årsmøte m.m.: Se vedlagte "Prosedyrer før
årsmøter"
Valg: Hvem erstatter Torill på økonomi?

Forberedelser til
Stille-dagen, Paramita,
Oslo.

Eventuelt

• Boksalg på konferansen

TM
IH
IH
RS
TM

Hvem har ansvar for hva:
Se vedlagte "Stille dag - intern kjøreplan"
Yogaen: Kan Kate ta den?
Impuls og refleksjon: Kan Jonathan Weber ta den?
Nøkler til lokalet og låser opp dører.
Innkjøp
MN står for arrangering av boksalg.
Det er kun foredragsholdernes bøker som kan selges.
Torill sender erfaringsdokument, boksalg til komitèmedlemmer.

TM
OH
TE
TM&WW

TE
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• Retreater på Hadeland

De fra styret som ønsker å være med:
Mai: Oddbjørg og Cathrine. Wenche og Renate ønsker
også - de fikk plassene i fjor.
Juli: Ole og Inger Helene

• Ny konferansearrangør?

TM er kontaktet av firma "JobbAktiv", som arrangerer
konferanser og sosialentreprenør innen helse, omsorg og
velferd. De er gode på markedsføring. Nå har de lyst til å
arr. konferanse om Mindfulness i Arbeidsliv. Kanskje
neste år? I og med at MN har en utfordring ang.
markedsføring, kanskje disse kan være en aktør for å få et
løft på det? Hva kan de egentlig gjøre for oss?

• Aktuelt konferansetema?

Nye saker

Stille dag
& Årsmøte
Styremøter:

TM

TM har snakket med Michael som tenker på ny konf.
med tema "Menneskets plass i møte med kunstig
• Aktuelt konferanseintelligens". Singularitet - øyeblikket hvor teknologien
tema?
blir smartere enn mennesket. Flere aktører kan komme
inn. Vi er positive til dette.
Sak 14/17: Retningslinjer arrangement
Sak 1/18: Prekonferansen
Sak 2/18: Kan "Jobb Aktiv" være en interessant konferansearrangør for MN?
10. mars 2018, Paramita, Oslo
14. april og 9. juni. Lokale: Styret trenger nytt lokale i Oslo til styremøtene. Ole hører
med sin bror, Gunvor Dybendal, samt forespør på FB-gruppa. Wenche hører med sin
kontakt. Renate hører med sin kontakt i Oslo.

OH
WW
RS

Vedlegg: - Stille dag - intern kjøreplan
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