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Årsmelding 2021 - Teleios Life Norge  

Foreningens formål og hensikt 
Teleios Life Norge har som formål å hjelpe mennesker til å leve sunne og sanne liv, i gode 
relasjoner med andre. Arbeidet bygger på kristne verdier og sunn menneskekunnskap. 

Utgangspunktet 
Teleios Life Norge er i en sakte re-etableringsfase etter at Teleios Norge sitt arbeid har ligget 
nede på landsplan siden tidlig på 2000-tallet. Unntaket er IMI-kirken i Stavanger som har 
kjørt kurs jevnlig hvert eneste år, mens enkeltpersoner har bidratt til sporadiske kurs rundt 
om i landet. 

Den nye foreningen Teleios Life Norge ble stiftet 19.12.2019 og fra det tidspunktet var også 
de første vedtektene for foreningen fastsatt.  

Teleiosåret 2021 
Teleios Life Norge har strevd med å komme i gang for alvor med sitt utadrettede arbeid på 
grunn av alle begrensningene som har fulgt pandemien, fra Norge i praksis ble stengt ned 12. 
mars 2020. Det har vært svært vanskelig å invitere til kurs med sterke begrensinger knyttet 
til antall som kan samles og krav om lang avstand og bruk av munnbind. Begge deler er en 
stor utfordring når vi ønsker å trene på lytting fokuset er lytting og kroppsspråk. 

Det eneste kurset som ble startet i 2021 og fullført på nyåret var en kursledertrening med 
teleiosstyret i lyttekurset.  

Teleiosstyret 
Siden høsten 2018 har det nye Teleiosstyre hatt slik sammensetning: 

• Eivind Bjørnar Hetlevik (leder) 
• Øystein Elgen (nestleder) 
• Kjersti Gulli Petersen (sekretær) 
• Rita Ristesund Lunde (styremedlem) 
• Mette Ellinor Boye (styremedlem) 
• Kjetil Sigerseth (styremedlem) 

Etter årsmøtet høsten 2021 tok Kjetil Sigerseth over ledervervet i styret. 

Styret har i løpet av året møttes fysisk en gang og ellers møttes digitalt. Arbeidsutvalget har 
møttes tre ganger digitalt for å forberede styrearbeidet og styret har hatt fire møter og 
behandlet 24 saker.  

Noe av det styret har brukt mest tid på, er: 

• Endring av foreningens vedtekter med fokus på å åpne foreningen for flere 
• Tilrettelegging for nye medlemmer og medarbeidere inn i foreningen. 
• Sammensetning av styret for de neste årene. 
• Videreutvikling av Lyttekurset for å fungere best mulig i en norsk kontekst.  
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Årsmøte og vedtekter 
Frem til høsten 2021 har foreningens medlemmer og foreningens styre utgjort den samme 
gruppen. Årets årsmøte ble avviklet i oktober. De viktigste sakene var fastsetting av nye 
vedtekter og gjenvalg av styret.  

Endringene i vedtektene ble gjort for å øke foreningens demokratiske funksjoner, der det 
blant annet ble åpnet for medlemskap både på person og organisasjonsnivå.  

Økonomi 
Liten utadrettet aktivitet de siste par årene gjenspeiler seg også i økonomien med en 
omsetning i 2020 på 9 000 kroner og i 2021 på under 5 000 kroner. 

Årsresultatet i 2021 ble et underskudd på 1 310 kroner og foreningens egenkapital utgjør pr. 
31.12.2021 8 442 kroner.  

 

Halden/Molde, 3. februar 2022 

 

(sign.) 

Kjersti Gulli Petersen       Kjetil Sigerseth 
Sekretær       Styreleder 
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