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Protokoll for generalforsamling i 
Interessegruppe for Synshemmede EDB-brukere (ISE)
18. juni 2011

Sted: Huseby kompetansesenter, Oslo.
Tid: 12.20—14.00. 

Sak 1. Åpning 
Leder, lise Bakkan, åpnet generalforsamlingen. Hun uttrykte tilfredshet med virksomheten i året vi har lagt bak oss. Bakkan nevnte spesielt kurset på Tambartun kompetansesenter og ISEs nye brosjyre.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
I innkallingen sto det oppgitt feil datoer for generalforsamlingen og frister for innsending av saker til den. Årsaken til disse feilene er at innkallingen ved en glipp ikke ble justert da den opprinnelige datoen for generalforsamlingen måtte flyttes. Dessuten hadde stedsangivelsen blitt for dårlig. Videre har saken saker fra styret ikke kommet på saklista. Styret beklaget dette, men ba generalforsamlingen om å godkjenne innkallingen og saklisten med den foreslåtte endringen.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente innkallingen og saklisten med den foreslåtte endringen. 

Sak 3. Navneopprop
Ved navneoppropet var 11 stemmeberettigede til stede.

Sak 4. Konstituering
Dirigent: Tormod Prytz
Referent: Magne Bolme 
	Protokollunderskrivere: Otto Prytz og Monica Ruud
Tellenemnd: Magnus Kroken og Randi Kvåle 

Sak 5. Årsberetning
Årsberetningen ble referert.
Under gjennomgangen av årsberetningen kom følgende merknader:
I 2.4 er det i overskriften og første setning feilaktig skrevet 2010 istedenfor 2011 som år for valgkomiteens virkeperiode.
Under punkt 4 må det justeres i nummereringen av underpunktene.
Videre ble det stilt spørsmål om hvorfor det bare kom ett nummer av medlemsbladet. 

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent med de merknadene som var framkommet.

Sak 6. Godkjenning av regnskap 2010
Regnskapet og revisjonsberetning ble referert.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 7. sak fra styret
Styret ønsket en oppdatering og klargjøring av ISEs vedtekter. Styret fremmet derfor følgende forslag med begrunnelser til endringer i foreningens vedtekter:

Forklaring til vedtektsendringene fremmet av ISE-styret april 2011
Først og fremst ønsket vi å gi vedtektsendringene et utseendemessig løft samt å "rydde" og organisere innholdet. I det følgende vil vi påpeke endringer av innholdsmessig art. Det resterende er uendret og innehar dagens ordlyd, men noe tekst har kanskje blitt flyttet på.

§ 1 - Organisasjonens navn
·	Organisasjonens navn og forkortelse vedtektsfestes

§ 4 - ISEs styre
·	Det presiseres at ISE-styret er organisasjonens høyeste organ mellom generalforsamlingene.
·	Varamedlemmer får møteplikt (dersom de har anledning til å delta)
·	Styret skal minst avholde to møter i året
·	Årsberetning og regnskap følger kalenderåret

§ 5 - Generalforsamling
·	Det presiseres at generalforsamlingen er organisasjonens høyeste organ
·	Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mai

§ 6 - Redaksjonskomité
·	Dagens praksis vedtektsfestes.

§ 8 - Vedtektsendringer
·	Sendes ISE-styret 6 uker før generalforsamling

§ 9 - Oppløsning av ISE
·	Nedleggelse av ISE skjer først ved 2/3 flertall på en ekstraordinær generalforsamling
   
Vedtak: Generalforsamlingen slutter seg til styrets intensjon om å rydde opp i, og å klargjøre foreningas vedtekter. Men generalforsamlingen fant at det framlagte forslaget hadde noen svakheter og mangler. Derfor nedsatte generalforsamlingen en komité som skal legge fram et nytt forslag til reviderte vedtekter for neste års generalforsamling. Komiteen skal gjennomgå vedtektene i sin helhet. Disse ble valgt som komitemedlemmer:
Lise Bakkan, Otto Prytz og Monica Ruud.  

Sak 8. Kontingent 2011
Styret fremmet forslag om å heve medlemskontingenten fra 150 til 200,-. Styret begrunnet sitt forslag om en heving av kontingenten med at framtidig virksomhet i foreningen utover å drive elektronisk informasjonsutveksling forutsetter økte inntekter.

Vedtak: Styrets forslag til heving av kontingent ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 1 blank stemme.

Sak 9. Budsjett 2011
Styret la fram to forslag til budsjett for generalforsamlingen. Ett der det var budsjettert med utgifter til høstkurs, og ett der det ikke budsjetteres med kursutgifter. Begge budsjettforslagene ble referert.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets budsjettforslag, der det er budsjettert med kurs. Budsjettposten til instruktør økes til 15000.
     
Sak 10. Valg
Valgkomiteens innstilling ble referert. 
Alle valg var enstemmige og i tråd med valgkomiteens innstilling. Valgene fikk følgende utfall:

	Styret:

Leder: Lise Bakkan, gjenvalg (1 år)
Sekretær: Monica Ruud, ny (1 år)
Kasserer: Randi Kvåle, gjenvalg (2 år)
Varasekretær: Guri Lorås, ny (2 år)
Gjenstående:
Nestleder: Egil Berggren

b) Varamedlemmer til styret (1 år):
	Unni Fauskrud, ny (tidligere 2. varamedlem)
	Hans Anton Ålien, ny


	Revisor og vararevisor (1 år):

Revisor: Dagfinn Sæther, gjenvalg
Vararevisor: Odd Einar Orvik, ny

	Redaksjonskomité for ISEtten (1 år):

Leder: Lise Bakkan, ny
Medlem: Torill Melgård, ny
Medlem: Otto Prytz, gjenvalg
Varamedlem: Kari Larsen, ny


	Valgkomité for 2012:

Leder: Tormod Prytz, ny
Medlem: Magnar Høgalmen, gjenvalg
Medlem: Olav Vik, ny
Varamedlem: John Ulriksen, ny
 
Sak 11. Avslutning
Gjenvalgt leder Lise Bakkan takket for tilliten.


Referent, Magne Bolme










Otto Prytz									Monica Ruud

