ÅRSBERETNING 2009
For Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere
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1. Arbeidsperioden
Beretningen gjelder for perioden 24. januar 2009 – 12. mars 2010.

2. Organisering

2.1. Styret
I perioden 24. januar 2009 - 7. mars 2009 hadde styret følgende sammensetning:

Leder: Einar Fagerheim
Nestleder: Egil Berggren
Kasserer: Bodil Fagerheim
Sekretær: Lise Bakkan
Varasekretær: Bjørn Lindefjeld
1. varamedlem: Monica Ruud
2. varamedlem: Odd Einar Orvik

I perioden 7. mars 2009 - 12. mars 2010 har styret hatt følgende sammensetning:

Leder: Lise Bakkan
Nestleder: Egil Berggren
Kasserer: Randi Kvåle
Sekretær: Magne Bolme
Varasekretær: Bjørn Lindefjeld
1. varamedlem: Hege N. Blichfeldt
2. varamedlem: Unni Fauskrud

2.2. Revisor
I perioden har følgende vært revisor:

Revisor: Dagfinn Sæther
Vararevisor: Torleif Kahrs

2.3. Redaksjonskomité
Redaksjonskomiteen for medlemsbladet ISEtten har hatt følgende sammensetning:

Redaktør: Kari Larsen
Redaksjonsmedlem: Otto Pprytz
Redaksjonsmedlem: Tor Ulland
Varamedlem: Bjørn Lindefjeld

2.4. Valgkomité 2009
Valgkomiteen for 2009 ble valgt på generalforsamlingen lørdag 14. januar 2009 og fikk følgende sammensetning:

Leder: Kari Bordvik
Medlem: Magnar Høgalmen
Medlem: Morten Tollefsen
Varamedlem: Aasmund Kjeldstad

3. Medlemmer i ISE
Pr. 31. desember 2009 hadde ISE 158 (216) betalende medlemmer.
I 2009 har ISE mottatt  2 innmeldinger, og 17 medlemmer har meldt seg ut av foreningen.

Den vanligste begrunnelsen for å ville gå ut av foreningen var: "Jeg får ikke noe igjen for å være medlem i ISE".

I 2009 tok det lang tid før kasserer fikk tilgang til konto grunnet skjemaer som måtte fylles ut og undertegnes av styremedlemmene. Rutiner rundt innkreving av medlemskontingent  har potensialet for forbedringer.

4. Møter

4.1. Styremøter
Det er avholdt 12 (11) styremøter og blitt behandlet 63 (48) saker. Møtene har blitt avholdt over Skype og telefon. Kommunikasjon for øvrig har i hovedsak foregått på e-post.

4.2. Generalforsamling 2009
På generalforsamlingen lørdag 14. januar 2009 var det 8 (9 i 2008) stemmeberettigede. Generalforsamlingen lyktes ikke med å velge et nytt styre, og det ble valgt en valgkomité for 2009 som fikk til oppgave å fremme et forslag på ekstraordinær generalforsamling.

4.3. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt lørdag 7. mars 2009. Det var 12 stemmeberettigede på møtet.

4.4. Redaksjonskomité
Redaksjonskomiteen har hatt 2 møter. Møtene har blitt holdt over telefon. Kommunikasjon for øvrig har vært pr. e-post.

5. Medlemsbladet ISEtten
Medlemsbladet, ISEtten, gis ut på e-post og på DAISY-CD. I 2009 ble det gitt ut 2 (2 i 2008) nummer av medlemsbladet.

6. Økonomi
ISE har fremdeles for få medlemmer til å få offentlig driftstilskudd.

7. Aktiviteter og arbeidsoppgaver

7.1. Kurs i bruk av internett
ISE planla å holde et kurs i bruk av internett på Tambartun kompetansesenter i helgen 4.-6. desember 2009, men dette måtte avlyses pga. for liten oppslutning. Grunnene til dette kan blant annet være at kurset ikke ble annonsert godt nok, og at mange muligens fant styrets valg av kurssted upraktisk. Disse forholdene henger i sin tur sammen med problemene styret har hatt med å finne egnede lokaler. Da Huseby ikke lenger ville stille utstyr og lokaler til disposisjon for ISE måtte styret bruke tid på å finne et nytt egnet kurssted. Dermed ble både planlegging og anonsering av kurset forsinket.   

7.2 Individuell opplæring
Ett medlem har fått opplæring på sitt datautstyr i regi av John Ulriksen.

7.3. Brukerringen
Det er nå 29 (29) medlemmer i brukerringen. Vi oppfordrer de som ønsker å utveksle erfaringer direkte med andre medlemmer om å melde seg inn. Det er Monica Ruud som har driftet Brukerringen.

8. Nettside og e-postlister

8.1. ISEs nettside - www.ise.no
ISE arbeidet våren og tidlig høst med å få på plass en ny, tidsriktig og tilgjengelig nettside. Magnus Kroken, som selv er svaksynt, har utviklet siden. Nettsiden har enkel mulighet for å legge ut artikler og sider, og den har en intern del for ISE-styret til å lagre protokoller og tidligere utgaver av ISEtten. Det har kommet konstruktive innspill til forbedringer av nettsiden fra enkelte av ISEs medlemmer.

8.2. E-postlister
ISE drifter ei e-postliste som er tilgjengelig for medlemmer i ISE. Ved utgangen av 2009 var det 90 medlemmer på e-postlista. Listemoderator i 2009 har vært Lise Bakkan.

ISE-styret og redaksjonskomiteen for ISEttten har hver sin interne e-postliste. Det er også opprettet en e-postliste til bruk under planleggingen av kurs for effektiv kommunikasjon mellom kursarrangører og instruktører.

Det er også blitt mulig å laste opp MP3-versjonen av ISEtten på FTP-serveren til ISE, slik at rette vedkommende kan laste den ned for å distribuere den til medlemmer på CD.

9. Profilering/markedsføring

9.1. Brosjyre om ISE
På vårparten arbeidet styret med en brosjyretekst til en brosjyre som skal trykkes i både svartskrift og punktskrift. Det ble sendt ut forespørsel om hjelpemiddelfirmaene ønsket å sponse brosjyren med kr. 1500,-, og til sammen 7 hjelpemiddelfirmaer ønsket dette mot at deres logo og nettsideadresse vil stå på brosjyren.

9.2. Infoskriv til medlemmer
I desember 2009 ble det sendt ut et infoskriv til alle medlemmer, både de med og uten e-postadresse registrert i medlemsregisteret. I dette infoskrivet ble det gitt orientering om ISEs tilbud og muligheter.

9.3. Høringsuttalelse til NOU 2009-14
ISE, Synshemmede Akademikeres Forening (SAF) og Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) har levert felles høringsuttalelse til Graverutvalgets NOU 2009-14. Fokus var bl.a. universell utforming av IKT under utdanning og arbeid.

9.4. Brev til Tanum Lydbokklubb
I desember sendte styret i ISE en henvendelse til Tanum Lydbokklubb om lite tilgjengelighet på deres nettside, www.tanumlydbok.no. Tanum Lydbokklubb tok henvendelsen til etterretning og etter få dager var det gjort endringer på deres nettside.

10. Avslutning
Ved utgangen av styreperioden finner styret grunn til å peke på at foreningen står foran utfordrende økonomiske og organisatoriske valg. Vi kan ikke regne med å få leie gratis lokaler til kurs i fremtiden. Uansett hvor kursene arrangeres vil dette dermed skape helt andre forutsetninger for foreningens virksomhet.  

Styret ser, på slutten av arbeidsperioden, at virksomheten til ISE har vært mye innadrettet. Det neste styret bør vurdere et tettere samarbeid med andre organisasjoner som har lignende  arbeidsområder blant synshemmede, men ISEs grunntanker og filosofi må imidlertid videreføres.

Styret i 2009 ser det fortsatt som meget viktig at mye arbeid må gjøres for at medlemmene skal kunne utnytte pc-hjelpemiddelet med alle muligheter.

Til deg som trer ut av et verv for ISE: Takk for god innsats; vi har garantert bruk for deg igjen ved en senere anledning.

Vi ser mot en kreativ arbeidsperiode fram til generalforsamlingen i 2011.


For styret i Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere

Lise Bakkan, leder

