Protokoll for generalforsamling i ISE,
saker fra
24. januar 2009.

Sted: Huseby kompetansesenter,
Gamle Hovsetervei 3, 0758 Oslo.
Tid: kl 15.30 - 17.25.

Sak 1) åpning.
Leder, Einar Fagerheim, åpnet møtet.

Sak 2) Godkjenning av innkalling og sakliste.
Det forelå ingen innsendte saker, så dette punktet på saklisten ble sløyfet.
Innkallingen og følgende sakliste ble enstemmig godkjent:
Sak 1 Åpning.
Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 3 Navnopprop.
Sak 4 Konstituering.
		a) Dirigent;
		b) Referent;
		c) Protokollunderskrivere;
		d) Tellenemd.
Sak 5 Godkjenning av årsberetning 2008.
Sak 6 Godkjenning av regnskap 2008.
Sak 7 Vedteksendringer.
Sak 8 Aktiviteter for 2009.
Sak 9 Fastsettelse av kontingent for 2009.
Sak 10 Forslag til budsjett 2009.
Sak 11 Valg.
		a) ISEs styre;
		b) Valgkomité;
		c) Revisor;
		d) Redaksjonsutvalg for ISEs medlemsblad.
Sak 12 Avslutning.

Sak 3) Navnopprop.
ti personer var til stede, derav åtte med stemmerett.
(Med stemmerett: Dagfinn Sæther, Egil Berggren, Einar Fagerheim, Kari Bordvik, Otto Prytz, Tormod Prytz, Unni Fauskrud, Vidar Bentsen.
Uten stemmerett: Arne Belden, David Hole.)

Sak 4) Konstituering.
A) Otto Prytz ble enstemmig valgt til dirigent.
B) Tormod Prytz ble enstemmig valgt til referent.
C) Kari Bordvik og Unni Fauskrud ble enstemmig valgt til protokollunderskrivere.
D) Dagfinn Sæther og Arne Belden ble enstemmig valgt til tellenemnd.

Sak 5) Godkjenning av beretningen for 2008.
Møtedeltakerne hadde fått beretningen tilsendt.
Overskriftene ble referert.
Et par skrivefeil ble rettet:
Siste setning i 2. avsnitt under  2.3 ble strøket,
og dateringen ble rettet til 19. januar 2009.
Deretter ble beretningen enstemmig godkjent.

Sak 6) Godkjenning av regnskap 2008.
Møtedeltakerne hadde fått sammendrag av regnskapet tilsendt.
Revisors merknader ble referert av revisor, Dagfinn Sæther.
Revisor mente regnskapet burde spesifiseres noe mer.
Etter revisors anbefaling ble regnskapet enstemmig godkjent.

Sak 7) Vedtektsendringer.
Vedtektenes § 1 ble referert:
"Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere - ISE's - overordnede mål er å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for synshemmede. Målet søkes virkeliggjort gjennom at ISE 
	a) Driver påvirkningsarbeid rettet mot samfunnsaktører som har innflytelse på utforming av elektroniske løsninger, slik at synshemmede kan bruke dem. 

b) Støtter synshemmede EDB-brukere i valg, opplæring og bruk av utstyr og programvare."
Styret foreslo ordlyden endret til:
"Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere - ISE's - overordnede mål er 
at synshemmede skal kunne delta i ikt-samfunnet.
Målet virkeliggjøres gjennom 
	a) Driver ei e-postliste der medlemmer hjelper hverandr med ikt-relaterte problemer.
	b) gir undervisning i (i grupper eller individuelt) ikt-relaterte emner."

I debatten fikk endringsforslaget ingen støtte, og ved voteringen stemte ingen for forslaget.

Sak 8) Aktiviteter for 2009.
Det forelå ikke noe dokument om saken.
Noen ideer kom fram på seminaret i forkant av generalforsamlingen.
På generalforsamlingen kom følgende forslag til aktivitet fram:
samarbeid med andre organisasjoner:
	Synshemmede akademikeres forening,
	Norges Blindeforbund,
	Norges Blindeforbunds ungdom;
gi høringsuttalelser;
kurser for grupper og enkeltmedlemmer;
stimulere til bruk av brukerringen;
bedre markedsføring, bl.a. gjennom blindeforbundets lydaviser og medlemsblad
	for å øke ISEs medlemstall til minst 250,
	og kanskje oppnå offentlig støtte til drift og likemannsarbeid.
Isetten kunne kompletteres med stoff fra e-postlista.

Sak 9) Fastsettelse av kontingent for 2009.
Styret foreslo uendret kontingent, kr 150.
Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak 10) Forslag til budsjett 2009.
Møtedeltakerne hadde fått budsjettforslaget tilsendt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 11) Valg.
Valgnemndas innstilling ble delt ut ved møtets begynnelse.
Innstillingen ble referert. Nemnda hadde ikke funnet kasserer.
Johnny Hansen hadde i e-post tilbudt seg å være leder for ISE.
Denne e-postmeldingen var med i dokumentet fra valgnemnda.
Valgnemnda hadde ingen annen kandidat, og generalforsamlingen fant heller ingen som var villig.
Etter en diskusjon ble det forlangt skriftlig avstemning på valg av leder.
Johnny Hansen fikk 0 stemmer. 8 stemte blankt.
Følgende forslag fra Dagfinn sæther ble enstemmig vedtatt:
"Generalforsamlingen velger en valgnemnd som får i oppdrag å legge fram innstilling til vervene i ISE til ekstraordinær generalforsamling senest om fem uker. Hvis innstilling ikke kan legges fram, bes styret om å komme med forslag i henhold til vedtektenes paragraf om oppløsning."
Som ny valgnemnd valgte møtet under ett og uten avstemning,
etter forslag fra den gamle valgnemnda:
Leder: Kari Bordvik;
Medlemmer: Morten Tollefsen og Magnar Høgalmen;
Vara: Aasmund Kjeldstad.

Sak 12) Avslutning.
Dirigent, Otto Prytz, takket forsamlingen for god møtekultur.
Leder, Einar Fagerheim, takket for et ryddig møte og ønsket på gjensyn om fem uker.
Deretter hevet han møtet.

Oslo, dato
Tormod Prytz, referent

Kari Bordvik, protokollunderskriver

Unni Fauskrud, protokollunderskriver

