Årsmelding

IVK Norge
- norsk sirkel for Ikkevoldskommunikasjon

2013

Styrets sammensetning1
Leder: Bjarte Bjørsvik, siste gang valgt for to år 15. mai 2012
Kasserer: Ida Rump, siste gang valgt for to år 23. september 2012
Sekretær:2 Axel Bojer, valgt inn første gang for ett år 1. juni 2013
Nettredaktør: Karine Skinner, valgt inn første gang for to år 15. mai 2012
NBC-representant:3 Helga Ekehaug, valgt inn første gang for to år 12.11.11.
Medlemskoordinator:4 Brit Magnell, valgt inn første gang for to år 28. september 2013
Støttefunksjon5: Revisor, Solveig Nærum.

Styrets arbeid
1

Per 31.12.13. Valg av styremedlemmer skjer hhv på vårsamling og høstsamling: Kasserer og
medlemskoordinator på høstsamling, leder, sekretær og nettredaktør på vårsamling. Dato for samlingene
endrer seg fra år til år.
2

Axel Bojer ble valgt inn etter Marie Rørvik. Se mer om sekretær under saker/aktiviteter.

3

På sirkelmøtet på Notodden ble det besluttet å endre styrevervet som NBC-representant til
medlemskoordinator. Se mer under medlemskoordinator på saker/aktiviteter
4

5

Se fotnote 2.

IVK Norge er ikke regnskaps- eller revisjonspliktig. Revisor ønsker likevel å støtte kasserer, på frivillig basis, i
hennes arbeid med årsregnskap. Revisor har støttefunksjon, og velges derfor ikke som ordinært styremedlem.

Styremøter: Det er avholdt 17 ordinære styremøter og to strategimøter i 2013

Saker/aktiviteter:
Logo: Logokompaniet har laget en logo for oss som var ferdig i mai.
Brosjyre: Vi har laget organisasjonens første brosjyre, som var ferdig i mai. Tre frivillige i
prosjektgruppen, samt en ekstern som designet utseendet.

Litteraturhuset: Vi arrangerte workshop på Litteraturhuset med CNVC sertifisert trener
Anniken Poulsson Beer i mai med tema kommunikasjon i nære relasjoner. Tre frivillige i
prosjektgruppen.

Vårsamling: Arrangerte kurs med CNVC sertifiserte trenere Anniken Poulsson-Beer fra Norge
og Aurora Sparre fra Sverige. Tre frivillige i prosjektgruppe og 13 deltakere totalt. 6 personer
deltok på sirkelmøtet.

Sekretær: Marie Rørvik har vært IVK Norges sekretær siden stiftelsen 15. mai 2012. Marie
valgte å gå ut av styret på sirkelmøtet 1. juni etter eget ønske. Axel Bojer ble valgt inn for ett
år som styrets nye sekretær.

Konferanse: Samarbeid mellom IVK Norge, HiOA, NFON og Barnehageforum om konferanse i
2015 med tema kommunikasjon med barn. Tre frivillige fra IVK Norge i prosjektgruppen, fem
personer i prosjektgruppen totalt.

Indre leder: Kurs med Gitte Kjær-Westermann fra Danmark. En frivillig i prosjektgruppe, 17
deltakere totalt.

Arendalsuka: Vi deltok med stand på Arendalsuka i august. En person i planlegging. Fire
frivillige bidro på stand.

Høstsamling: Vi arrangerte høstsamlingen på Notodden i september med fokus på personlig
arbeid og organisasjonsutvikling. To frivillige i prosjektgruppe. 16 deltakere. 11 personer
deltok på sirkelmøtet.

Økning av antall medlemmer: Deltakerne på Notodden besluttet, som en del av
organisasjonsutviklingen, at styret skal jobbe for å øke medlemstallet til 200 medlemmer
innen høstsamlingen 2014.

Visjon og handlingsplan: Det ble, på Notodden i september, utarbeidet ny visjon og
handlingsplan som skal gjelde for de fire neste årene frem til høstsamlingen i 2017. Dette
gjennom arbeidsgruppe med både styremedlemmer og øvrige medlemmer. Visjon og
handlingsplan er publisert på vår hjemmeside www.ivk.no under «Om oss».

Medlemskoordinator: På sirkelmøtet 28. september ble det vedtatt å endre vervet som
representant for Nordic Baltic Circle (NBC) til medlemskoordinator. Medlemskoordinator vil
da også være vår fremtidige representant for NBC. Helga Ekehaug var vår NBC-representant
fra 12. november 2011 og ønsket å gå ut av styret. Brit Magnell ble valgt inn som
Medlemskoordinator.

Skoleprosjekt: Det ble, på Notodden i september, besluttet å opprette en prosjektgruppe
som vil arbeide for å få IVK inn i skolen. Det er per 31.12.13 fem deltakere i denne gruppen.

Vold i nære relasjoner: Vi ble, i 2012, med i et samarbeid mellom IVK Norge, Røde Kors i
Norge, LivKom i Danmark og Friare Liv i Sverige for kurs i «Vold i nære relasjoner». Prosjektet
får økonomisk støtte fra Nordplus. Totalt seks prosjektdeltakere. Prosjektgruppen
gjennomførte et pilot-kurs på tre dager med tittelen «Hvordan gjenfinne verdigheten» i
Arendal oktober 2013. Totalt ni deltakere på pilot-kurset. Prosjektet videreføres av samme
prosjektgruppe.

Alternativmesse: Vi deltok som utstiller på Alternativmessen på Lillestrøm i november. Ti
frivillige bidro på stand, tre frivillige i prosjektgruppe, tre frivillige holdte foredrag.

Hjemmeside: 20. desember 2013 ble den nye hjemmesiden publisert. En person i prosjektet.
Både styremedlemmer og øvrige medlemmer har bidratt til det endelige designet.

Styrets oppgaver: Det er i det store og hele styremedlemmene som både planlegger og
gjennomfører prosjekter og aktiviteter. Nytt av året er deltakelse og bidrag fra øvrige
medlemmer i ulike prosjekter og aktiviteter. Alt gjøres på frivillig basis, uten vederlag, med
unntak av innleide kursholdere.

Medlemstall per 31.12.13 var 86, hvorav 57 var betalende og 29 nye gratismedlemmer

Økonomi per 31.12.13 hadde vi 28.676,80,‒ NOK på konto
Se eget årsregnskap for detaljert beskrivelse.
Resultat i 2013 var:
Inntekt

Kostnad

Total

118 000,‒

137 869,‒

-19 869,‒

