Protokoll fra generalforsamling 2006
for Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE)
lørdag 21. januar 2006

Møtested:	Huseby Kompetansesenter, Gamle Hovsetervei 3, Oslo
Møtetid:	Kl. 12.05 - 14.35


Sak 1 - Åpning
	Nestleder Egil Berggren hilste fra ikke tilstedeværende medlemmer fra styret og ønsket et godt møte. Generalforsamlingen 2006 ble erklært for åpnet.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling
	Per Forrestad ønsket for fremtiden at sakslisten skulle legges ved innkallingen, men poengterte at generalforsamlingen var lovlig innkalt.
Vedtak:	Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 3 - Navneopprop
Vedtak:	Det var 13 tilstedeværende hvor alle hadde stemmerett.

	Fra og med sak 11 (budsjett) var det 12 stemmeberettigede.

Sak 4 - Konstituering
a)	Dirigent
	Styrets forslag til dirigent var Tormod Prytz.
Vedtak:	Prytz ble enstemmig valgt.

b)	Referent
	Styrets forslag til referent var Lise Bakkan.
Vedtak:	Bakkan ble enstemmig valgt.

c) 	Tellenemnd
	Det ble foreslått Gunnar Johansen og Dagfinn Sæther fra salen.
Vedtak:	Johansen og Sæther ble enstemmig valgt.

d)	Protokollunderskrivere
	Det ble foreslått Per Forrestad og Otto Prytz fra salen.
Vedtak:	Forrestad og Prytz ble enstemmig valgt.


Sak 5 - Godkjenning av saksliste
	Sakslisten ble referert i sin helhet. Det ble opplyst at det ikke var kommet saker fra medlemmene. Derfor ble sak 9 strøket og nummereringen av de etterfølgende sakene endret.
Vedtak:	Sakslisten ble enstemmig godkjent med overnevnte endring.

Sak 6 - Beretning for ISE i perioden 12.03.2005 - 21.01.2006
	Beretningen ble referert i sin helhet.

	Otto Prytz kommenterte at valgene på generalforsamlingen 2005 ikke syntes å ha foregått i samsvar med vedtektene. Det ble gjort rede for hva som skjedde på fjorårets generalforsamling. Forholdet vil bli rettet opp ved årets valg.
Vedtak:	Beretning for perioden 12.03.2005 - 21.01.2006 ble enstemmig godkjent.

Sak 7 - Regnskap 2005
	Regnskapet ble referert i sin helhet med forklaringer til de ulike postene underveis. Revisjonsberetning ble referert i sin helhet.

	Regnskapet viste en samlet inntekt på kr. 61 196,- og en samlet utgift på kr. 64 096,50; et årsunderskudd på kr. 2900,50.
Vedtak:	Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 8 - Hva slags rolle skal ISE ha? Hva slags oppgaver skal 
	ISE arbeide med?
	Styret fremla tre problemstillinger for generalforsamlingen.

1.	Styret mottar henvendelser fra enkeltpersoner som opplever det problematisk i saker der hjelpemiddelsentral og programvare/maskinvareleverandør samt bruker er inne og hvilket ansvar som ligger på de ulike instansene.

	Styret i ISE skal ikke involvere seg i enkeltsaker, men heller ha veiledning på et generelt plan. Medlemsbladet ISEtten og e‑postlisten Iseinfo kan være et forum for slik veiledning.

	Styret anbefales å utarbeide en oversikt over hvem man kan kontakte med spørsmål og behov for opplæring og hvordan saksgangen er. Dette burde legges ut på ISEs e‑postliste Iseinfo og i ISEtten.

2.	ISE har tilbudt opplæring til medlemmer av ISE og ser fremdeles et stort behov for dette. Man vil fortsette å gi denne opplæringen.

	Likevel presiseres det at den enkelte kommune er lovpålagt å gi den synshemmede nødvendig opplæring i bruk av sitt utleverte datautstyr, enten kommunen selv besitter den nødvendige kompetansen eller den på leies inn eksternt.

3.	I ISEs formålsparagraf står det at ISE skal arbeide for at informasjonssamfunnet skal bli tilgjengelig for synshemmede. Dette favner mye, alt fra minibanker og billettautomater til nettaviser og andre nettsider.

	Det anbefales at ISE skal fokusere mest på at de funksjoner og oppgaver som kan utføres ved pc'en, blir tilgjengelige for synshemmede.

Sak 9 - Forslag til vedtektsendringer
	Det forelå et nytt sett til vedtekter. Vedtektsendringene ble referert i sin helhet paragraf for paragraf.
Vedtak:	Generalforsamlingen gikk enstemmig inn for det fremlagte vedtektssettet for ISE.

	Ifølge de nye vedtektene kan bare synshemmede være medlemmer av ISE, men ikke-medlemmer kan inneha tillitsverv. Datafirmaer kan som sådanne ikke være medlemmer av ISE, men synshemmede ansatte i datafirmaer kan ha personlig medlemskap. Datafirmaer kan støtte ISE økonomisk også etter at medlemskontingenten fra dem er bortfalt.

	ISEtten er en medlemsfordel og sendes i prinsippet bare til medlemmer, men må også kunne sendes til ikke-medlemmer som har tillitsverv i ISE. Hittil har
 bare medlemmer hatt tilgang også til e-postlisten Iseinfo. Foruten ikke-medlemmer med tillitsverv mener generalforsamlingen at styret skal kunne gi andre
 seende som er interessert i ISEs arbeid, adgang til listen.

	E‑postlisten Iseinfo kan åpnes for andre enn kun ISEs medlemmer. Dette er mennesker som vil støtte ISEs sak og arbeid.

Sak 10 - Fastsettelse av kontingent for 2007
	Styret har foreslått å ha uendret kontingent for 2007, kr. 150,‑.
Vedtak:	Generalforsamlingen vedtar å ha kontingenten for 2007 uendret.

Sak 11 - Budsjett 2006
	Budsjettet ble referert i sin helhet.

	Det er budsjettert med samlede inntekter på kr. 66 166,50 og utgifter på kr. 66 166,50.
Vedtak:	Generalforsamlingen slutter seg enstemmig til budsjettet for 2006.

	I tillegg skal styret sende søknad til Norges Blindeforbund om støtte til driften.

Sak 12 - Valg
a)	ISEs styre
	Valgkomiteen hadde følgende innstilling til styre for ISE:

	Leder: Einar Fagerheim, ny, ett år
	Nestleder: Egil Berggren, gjenvalg, to år
	Sekretær: Lise Bakkan, ny, to år
	Varasekretær: David Hole, gjenstående, ett år
	Kasserer: Dagfinn Sæther, gjenstående, ett år
	1. varamedlem: Bjørn Lindefjeld, gjenvalg, ett år
	2. varamedlem: Vidar Bentzen, gjenvalg, ett år

	Styret ble enstemmig valgt slik valgkomiteen hadde foreslått.

b)	Revisor
	Valgkomiteen foreslo Jens Erik Johansen som revisor og Torleif Kars som vararevisor. Begge valgt for ett år.

	Revisor og vararevisor ble enstemmig valgt slik valgkomiteen hadde foreslått.

c)	Redaksjonsutvalg for ISEtten:
	Valgkomiteen hadde følgende forslag til redaksjonsutvalg for ISEtten, alle sittende for ett år:

	Leder: Magne Bolme
	Medlemmer: Kari Larsen og Berit Lunde
	Varamedlem: Egil Berggren

	Redaksjonsutvalg for ISEtten ble enstemmig valgt slik valgkomiteen hadde foreslått.

d)	Valgkomité for ISE
	Valgkomiteen hadde følgende forslag til valgkomité, alle sittende for ett år:

	Leder: Otto Prytz
	Medlemmer: Monica Ruud og Hans Anton Ålien
	Varamedlem: Inger-Marit Løvenskiold

	Valgkomité ble enstemmig valgt slik valgkomiteen hadde foreslått.

Sak 13 - Avslutning
	Nestleder Egil Berggren takket for vel utført møte.


Onsdag 25. januar 2006

Lise Bakkan
Referent



_________________			_________________
Per Forrestad			Otto Prytz
Protokollunderskriver			Protokollunderskriver

