ÅRSBERETNING 2011
For Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere
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1. Arbeidsperioden
Beretningen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2011.

2. Organisering

2.1. Styret
I perioden 1. januar til 18. juni 2011 hadde styret følgende sammensetning:

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

I perioden 18. juni til 31. desember 2011 hadde styret følgende sammensetning:

Leder: Lise Bakkan
Nestleder: Egil Berggren
Kasserer: Randi Kvåle
Sekretær: Monica Ruud
Varasekretær: Guri Lorås
1. varamedlem: Unni Fauskrud
2. varamedlem: Hans Anton Ålien

2.2. Revisor
I perioden har følgende vært revisor:

Revisor: Dagfinn Sæther
Vararevisor: Odd Einar Ordvik

ISE-styret har benyttet seg av revisor i 2011 en gang.

2.3. Redaksjonskomité
Redaksjonskomiteen for medlemsbladet ISEtten har hatt følgende sammensetning i perioden 1. januar til 28. juni 2011:

Redaktør: Kari Larsen
Redaksjonsmedlem: Otto Pprytz
Redaksjonsmedlem: Tor Ulland
Varamedlem: Lise Bakkan

I perioden 28. juni til 31. desember 2011 hadde redaksjonskomiteen følgende sammensetning:

Redaktør: Lise Bakkan
Redaksjonsmedlem: Torill Melgård
Redaksjonsmedlem: Otto Prytz
Varamedlem: Kari Larsen

Det ble utgitt 2 (2) nummer av ISEtten i 2011.

2.4. Valgkomité 2011
Valgkomiteen som arbeidet mot generalforsamlingen lørdag 28. juni 2011 hadde følgende sammensetning:

Leder: John Ulriksen
Medlem: Magnar Høgalmen
Medlem: Aasmund Kjellstad
Varamedlem: Asbjørn Syslak

Valgkomiteen som ble valgt på generalforsamlingen 28. juni 2011 hadde følgende sammensetning:

Leder: Tormod Prytz, ny
Medlem: Magnar Høgalmen, gjenvalg
Medlem: Olav Vik, ny
Varamedlem: John Ulriksen, ny

3. Medlemmer i ISE
Pr. 31. desember 2011 hadde ISE 124 (144) betalende medlemmer. I 2011 har ISE mottatt 19 (3) innmeldinger og 23 utmeldinger.

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

Styret gjennomførte en opprenskning av medlemsregisteret samtidig som det ble holdt en medlemsvervekampanje der alle av ISEs medlemmer fikk tilsendt 3 brosjyrer hver. Norske forhandlere av hjelpemidler for synshemmede fikk også tilsendt brosjyrer.

Innkreving av medlemskontingent tar mye av kasserers tid da det er mange som ikke betaler ved første varsel. ISE-styret har gjennomført ringelister til medlemmer for å få oppdatert f.eks. e-postadresse. Det spares en god del i porto ved at de fleste medlemmer mottar krav om medlemskontingent pr. e-post.

4. Møter

4.1. Styremøter
Det er avholdt 6 (8) styremøter og blitt behandlet 40 (41) saker. Møtene har blitt avholdt over Skype. Kommunikasjon for øvrig har i hovedsak foregått på e-post.

4.2. Generalforsamling 2011
På generalforsamlingen lørdag 28. juni 2011 var der 11 (8) stemmeberettigede til stede. Generalforsamlingen ble avholdt på Huseby kompetansesenter i Oslo.

4.4. Redaksjonskomité
Redaksjonskomiteen har hatt 0 (0) møter. Kommunikasjon har vært pr. e-post.

5. Medlemsbladet ISEtten
Medlemsbladet, ISEtten, gis ut på e-post og på DAISY-CD. I 2011 ble det gitt ut 2 (1) nummer av medlemsbladet.

6. Økonomi
ISE har fremdeles for få medlemmer til å få offentlig driftstilskudd. Regnskapet for 2011 viser at ISE har hatt en samlet kostnad på kr. 50.537,- (76.251,,-) og samlet inntekt kr. 31.750,- (kr. 35.550,-). ISE har pr. 31. desember 2011 en egenkapital på kr. 55.926,- (73.857,76-).

7. Aktiviteter og arbeidsoppgaver

7.1. Kurs i bruk av internett
Helgen 11.-13. november 2011 avholdt ISE et kurs for 9 blinde og svaksynte medlemmer i bruk av internett med skjermleser eller forstørrelsesprogram. Kurset ble avholdt på Huseby kompetansesenter i Oslo. ISE hadde engasjert én instruktør for svaksynte og fire instruktører for blinde. Under evalueringen ble det uttrykt at det er viktig at instruktørene selv har personlig erfaring med datautstyr tilrettelagt for synshemmede. Der var også to kjøkkenassistenter. På lørdag kveld spiste vi middag på Bakkekroen.

7.2 Individuell opplæring
ISE har ikke hatt noen individuell opplæring av noe medlem i 2011, men dette har heller ikke blitt promotert fra ISE-styret. 

7.3. Brukerringen
Det er nå 26 (30) 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
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, men det har vært vanskelig å rekke alt. Det er Lise Bakkan som hovedsakelig har lagt ut stoff på www.ise.no.

8.2. E-postlister
ISE drifter en e-postliste som er tilgjengelig for medlemmer i ISE. Ved utgangen av 2011 var det 147 (96) medlemmer på e-postlista. Listemoderator i 2011 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. I forbindelse med at det ble nedsatt et utvalg som skal se på ISEs vedtekter på generalforsamlingen 2011, ble det også opprettet en e-postliste for dette utvalget.

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
Tidlig på høsten 2010 fikk ISE tilsendt 2.500 brosjyrer til distribusjon. Halvparten av disse ble sendt ut til ISEs medlemmer og norske leverandører av hjelpemidler for synshemmede fikk en bunke med brosjyrer til distribusjon.

9.2. SF Kino i Stavanger
På oppfordring av et medlem sendte ISE et brev til Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO) datert 28. februar 2011 hvor man påklaget dårlig tilgjengelighet ved deres nettsider.

10. Avslutning
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 2011 ser det fortsatt som meget viktig at mye arbeid må gjøres for at medlemmene skal kunne utnytte IKT-hjelpemiddeler med alle muligheter disse gir.

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.


For styret i Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere

Lise Bakkan, leder

