Generalforsamling for ISAAC Norge
24.09- 30.9.2020
Digital
DAGSORDEN
Grunnet covid-19-pandemien vil årets Generalforsamling foregå digitalt. Vedtektene i
Isaac Norge sier ikke noe om retningslinjer vi skal følge ved en pandemi, men vi har
allikevel forsøkt å holde oss innenfor vedtektene med hensyn til invitasjon til –og
utsendelse av saksliste- innen fristen på 4 uker. Vedrørende navn på kandidater på valg,
så vil dette være klart innen Generalforsamlingen starter den 24.9 kl 12.00. Det vil være
mulig å sende spørsmål til styret ved leder Jane Svartskuren samt økonomiansvarlig
Jon Eirik Næsheim i perioden Generalforsamlingen varer. Leder er tilgjengelig på epost
og telefon på dagtid utover denne uken- bortsett fra i perioden 10.9-20.9
Medlemmene som er registrert med mobiltelefonnummer vil motta link til
Generalforsamlingen 24.9. Dersom du ikke har registrert ditt mobilnummer, ber vi deg
ta kontakt med Jane Svartskuren så raskt som mulig.
Kontaktinfo
janesvartskuren@gmail.com
joneirik@isaac.no

1. Konstituering
a. Valg av ordstyrer- faller bort
b. Valg av referent- gjøres av styret
c. Valg av tellekorps- gjøres av styret
d. Valg av protokollunderskrivere- gjøres av styret
2. Årsmelding 2019 for Isaac Norge
3. Handlingsplan 2020/2021for Isaac Norge
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4. Budsjett
5. Årsregnskap
6. Årsmelding 2019 for Bliss-gruppa
7. Handlingsplan Bliss-gruppa
8. Årsregnskap Bliss
9. Budsjett Bliss
10.Valg
a. Styret
b. Bliss-gruppen
c. Valgkomité
Vedlegg :
Årsregnskapet for Isaac 2019
Revisjonsberetning 2019
Budsjett 2020/ 2021

Styret, ISAAC Norge

ÅRSMELDING FOR ISAAC NORGE 2019
Styret i perioden april 2019–mai 2020
Jane Svartskuren
Leder
Solfrid Lie
Styremedlem
Nina Angellsen-Storvik
Styremedlem
Odd Helge Winje
Styremedlem
Bente Johansen
Styremedlem
Stine Indergård
Styremedlem
Erik Juvet Johnsen
Trakk seg fra styret før det ble konstituert
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Lars Ivan Kingsrød Johansen
Stine Sævik
Jon Eirik Næsheim

1. varamedlem
2. varamedlem
Kasserer (ikke styremedlem)

Valgkomité: Synnøve Flatebø og Jon Eirik Næsheim
Representanter til internasjonalt representantskap, Council
Jane Svartskuren (leder)
2019-2021
Synnøve Flatebø Hoelseth
2019–2021
Signhild Skogdal ble i 2018 valgt som medlem av det internasjonale styret- Executive Boardfor perioden 2018-2020.
Styrets aktivitet
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2019. 3 fysiske møter, og 4 videokonferanser. Isaac
styrene i de nordiske landene deltar på hverandre konferanser, men i 2019 ble Sveriges
konferanse avlyst. Danmark og Sverige representert på Hovedkonferansen på Sundvolden.
Medlemmer
Ved utgangen av 2019 hadde Isaac 262 medlemmer.78 av disse er brukere eller pårørende.
Årsaken til nedgangen fra 279 til 262 er hovedsakelig at medlemmer som ikke har betalt
kontingent etter flere purringer, har blitt slettet

Likestilling, arbeidsmiljø og ytre miljø
Foreningen har ingen ansatte. Styret har bestått av 5 kvinner og 1 mann etter at Erik J Johnsen
trakk seg. Leder er kvinne. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad.

Dialog
Redaktør Marit Berg gav desember 2018 beskjed til styret at hun ønsket å gi redaktørvervet
videre. Styret skulle på nyåret 2019 sette i gang arbeidet med å finne en ny kandidat.
Ny redaktør kom først på plass i oktober 2019. Solfrid Lie, nytt medlem i styret.
Det er gjennomført 1 møte i redaksjonsgruppa i 2019
Dialog er ikke blitt gitt ut i løpet av 2019.
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ISAAC Norges Nasjonale konferanse 2019
Den 14. nasjonale konferansen ble avholdt på Sundvolden hotell 8. – 10. april 2019. Tittelen
på konferansen var Rett til kommunikasjon – Hvordan tilrettelegge og gi mulighet for
kommunikasjon.
Det var til sammen 210 deltakere på konferansen fra inn og utland. Hovedforelesnigene var
ved Jørn Østivk og Gunilla Thundberg. Amajo var konferansens hovedsponsor og presenterte
seg i plenumsforelesning. Programmet bestod ellers av parallellsesjoner og miniseminarer
med utstillere og paperpresentasjoner. Nytt av året var brukertreff og Sofasamtale
Utstillingen til firma og forlag var godt besøkt. Vi fikk høre om produkter og prosjekter på
miniseminarene. Hovedsponsor Amajo fortjener en spesiell takk!
Konferansen ble verdig avsluttet med ASK i et kunstperspektiv, hvor vi fikk sett og hørt om
forestillingen SPOR.

Brukerarbeid
Det har vært avholdt treff på teknisk museum i forbindelse med hovedkonferansen, og
brukertreff under hovedkonferansen. Brukere av ASK ligger til grunn for alt arbeidet som
utføres i Isaac.

Organisasjonssamarbeid
I januar 2019 inviterte CP-foreningen til et samarbeid mellom flere organisasjoner på ASKområdet. I tillegg til ISAAC Norge har også HBF og NFU deltatt i oppstartsmøter hvor det er
forsøkt å finne en felles plattform for å kunne jobbe sammen for å løfte ASK som fagfelt og
politisk tema.
Fra ISAAC Norge har det møtt ulike representanter gjennom året, Synnøve Flatebø Hoelseth,
Nina Angelssen-Storvik og Jane Svartskuren. Rettighetsgruppa ble bedt om å delta med en
representant, og herfra har Tone Mjøen deltatt.
Denne gruppa har foreløpig ikke funnet sin form for samarbeidet i utforming av innspill på
ASK-området.

Stiftelsen DAM
Dette er tidligere Extrastiftelsen. ISAAC Norge er godkjent søkerorganisasjon. Det har i år
blitt sendt inn 4 søknader. Alle innenfor helse. To har fått avslag og to er innvilget. I tillegg
har vi to prosjekter som avsluttes i 2019. Det jobbes kontinuerlig for å knytte til oss nye
prosjekter.

Facebook
Facebooksiden har i overkant av 1000 følgere. Den brukes mest til nyheter og innlegg som er
ferskvare. Det jobbes med at Facebooksiden ,og nettsiden skal utfylle hverandre på en god
måte. Siden blir administrert av styret.
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Stiftelsen DAM:
Dette er tidligere Extrastiftelsen. ISAAC Norge er godkjent søkerorganisasjon. Det har i år
blitt sendt inn 4 søknader. Alle innenfor helse. To har fått avslag og to er innvilget. I tillegg
har vi to prosjekter som avsluttes i 2019. Det jobbes kontinuerlig for å knytte til oss nye
prosjekter.

Internett-siden
Det har vært store utfordringer med nettsiden i 2019. I følge leverandøren skyldes dette
oppdateringer i Windows, Ios, Android mfl, slik at nettsiden har sett ulik ut på ulike
plattformer. Det har i tillegg vært vanskelig å endre innhold på førstesiden, «rullerende
nyhetssaker» mm. Ekstern it-ekspert har også sett på nettsiden, og konkludert med at den er
lite brukervennlig. Det er ønskelig med en mer brukervennlig og moderne nettløsning, og
styret har satt ned en intern gruppe som jobber med krav-spesifikasjoner til ny nettside.
Gruppen har blant annet innhentet tips og råd fra ekstern digital rådgiver, i tillegg til at ASKbrukere har kommet med innspill på brukervennlighet, innhold mm.

Rettighetsarbeidet i ISAAC
Rettighetsgruppa har jobbet hovedsakelig gjennom e-post VK- og telefon møter. Vi har hatt to
fysisk møter, ett i april 2019 i forbindelse med ISAAC konferansen på Sundvollen og et i
september 2019. Rettighetsgruppa jobber i tett samarbeid med og etter oppdrag fra styret i
ISAAC Norge.
Rettighetsgruppa har levert 3 høringssvar i løpet av 2019:
1. Fagfornyelsen (14 fag ).
2. Språkloven. ( Fokus: anerkjenne ASK som språk)
3. Tvangsbegrensningsloven. (Fokus på ASK for å forebygge tvang)
Videre har vi levert inn 5 eksterne innspill:
1. Buf-dir, nettside.
2. Søknadsfrist videregående skole.
3. St.Meld 6 (2019-2020) Tett på, tidlig innsats.
4. Opplæringsloven.
5. Oppfølging av St. Meld 6 (2019 -2020) Tett på, tidlig innsats.
Vi har også hatt innspill til styret i ISAAC Norge i forhold til nettsiden, AD-HOC gruppe
ASK og voksenlivet, brukerstemme inn i rettighetsarbeidet og i forhold til
rettighetsgruppearbeid og økonomi.
Alle eksterne høringsuttalelser og innspill legges på www.ISAAC.no under rettigheter, slik at
alle interesserte kan lese våre uttalelser der. Rettighetsgruppa har kommet med forslag til
informasjon om rettigheter på Isaacs hjemmeside.
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I forbindelse med høringer tar vi kontakt med andre organisasjoner for å styrke hverandres
høringssvar og spille på lag med hverandre. Gjennom 2019 har vi hatt samarbeid først og
fremst med CP-foreningen, men også Autismeforeningen har støttet noen av våre uttalelser.
Rettighetsgruppa fikk i november 2018 forespørsel fra konferansegruppa om å planlegge og
lede paneldebatt på konferansen 2019. Dette takket vi ja til å gjøre, i samarbeid med
konferansegruppa. I forbindelse med dette har vi hatt et fysisk møte i januar 2019 og noen
VK-møter og på e-post.. Det lyktes ikke å få til en paneldebatt, men i samarbeid med
konferansekomiteen ble det en sofasamtale md tema: samarbeid rundt
kommunikasjonshjelpemidler og samarbeid rundt overganger.
På årsmøtet 2019 ble det vedtatt at ISAAC skulle jobbe mer med voksenlivet og ASK.
Rettighetsgruppa har hatt et innspill gjennom høring på Tvangsbegrensningsloven. Videre har
det vært satt ned et AD-HOC utvalg bestående av: Jane Svartskuren, Stine Indergård, Liv
Dæhlen, Odd-Helge Vinje og Liv Solfrid Hanken for å et bilde av hvor utfordringene i
voksenlivet ligger.
I januar 2019 inviterte CP-foreningen til et samarbeid mellom flere organisasjoner på ASKområdet. Utgangspunktet for samarbeidet er:
Hvordan kan vi jobbe sammen for å løfte ASK som fagfelt og politisk tema?
Fra rettighetsgruppa deltar Tone Mjøen i samarbeidet med CP-foreningen, HBF, og NFU.
Rettighetsgruppa består pr dags dato av kun fagpersoner, 2 av disse er nå pensjonister.
Rettighetsgruppa har sendt en henvendelse til styret i ISAAC Norge og bedt om at det sendes
ut en henvendelse til brukere/pårørende for å få se om vi kan få noen brukere/pårørende med i
arbeidet rundt enkeltsaker.
Rettighetsgruppa har bestått av:
Bente Johansen (leder) Nina Angellsen-Storvik til mars 2019
Tone Mjøen
Liv Solfrid Hanken
jan – august 2019
Jenny Sorterup Hysing Katharina Rusteberg
Fra april - 2019
Sylvi Storvik

Faglig Samarbeidsråd for sammensatte lærevansker i Statped.
ISAAC Norge har vært representert i brukerrådet SLV og deltatt på 2 fysiske møter og 4
videomøter i rådet. ASK som tema har vært oppe ved ulike anledninger, bl.a når
ledernettverket SLV ba oss gjøre en prioritering av hvilke saker som var viktigst og mest
presserende å ta tak i. Medlemmene i SLV brukerråd har hatt en enighet om at brukers
behov må være i fokus, uavhengig av vanske, og at vi på våre brukeres vegne må stå
sammen. Når vi sto overfor denne prioritetsutfordringen var det et område som likevel stakk
seg ut og som var felles for oss alle. Språk – å forstå og bli forstått, herunder med bruk av
ASK. SLV har jobbet med innspill mot ledernettverket SLV og Statped og vi opplever at
brukermedvirkningen stadig blir bedre innenfor området SLV. I St.meld 6(2019-2020) Tett på
tidlig innsats er det tydelig at område SLV er tenkt å fases ut, noe som er bekymringsfullt
6

med tanke på alle de kompliserte sakene innenfor SLV. ASK er et av områdene Statped
fortsatt skal ha ansvar for, i de spesielt kompliserte sakene.
ISAAC sine representanter i SLV brukerråd har vært: Bente Johansen(fast) Jon Eirik
Næsheim
(vara, våren 2019) Nina Angellsen-Storvik (vara, fra høsten 2019.)

Økonomi
Isaac er definert som lotteriverdig organisasjon og rapporterer til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Isaac har ikke mottatt lotteriinntekter i 2019. Isaac Norge er innmeldt i Frivillighetsregisteret
og fikk i 2019 tildelt kr. 90489 som momskompensasjon for 2018.
Økonomien i ISAAC Norge er stabil. Regnskapstall for 2019 viser et overskudd på Kr.
358.769 mot budsjettert overskudd på Kr. 85.500. Dette skyldes både større inntekter enn
budsjettert og noe underforbruk p.g.a. planlagte aktiviteter som av ulike årsaker ikke ble
mulig å gjennomføre. Pr. 31.12.19 hadde Isaac Norge en egenkapital på kr 1.503.210 mot kr
569.426 året før. Regnskapsfører er Pål Wensberg og regnskapet er ført i tråd med gjeldende
regler. Jon Eirik Næsheim har vært økonomiansvarslig for ISAAC Norge. Årsregnskapet blir
revidert hos Pricewaterhouse Coopers.
Årsregnskapet følger som vedlegg.

ISAAC Norge har bidratt på følgende arenaer:
Informasjon om Isaac på ASK-studiet høsten 2019
Møter i CP-foreningen i Østfold høsten 2019
Deltatt på høringer
Samarbeidsgruppe med CP-foreningen , HBF og NUF
Digjobb- deltakelse i prosjekt + avslutn
Deltakelse i brukerråd i Statped

Saker under arbeid
• Ny nettside
• Utrede muligheten for daglig leder/ organisasjonssekretær
• Regionale brukertreff
• Utdanningsgruppa
Det er tidligere jobbet mye i Isaac-regi med å registrere: Ask- i relevante utdanninger.
Dette arbeidet er utdanningsgruppa i ferd med å gjenoppta. Vi er i gang med å
innhente informasjon og få oversikt, før vi kan lage en plan for videre arbeid. Det vil
være nødvendig å knytte til seg personer utenfor styret, slik at en slik gruppe kan
jobbe noe mer aktivt enn det kapasiteten vil være dersom det kun er styremedlemmer i
gruppa.
•
•

Revidert velkomstbrev og infobrosjyre om Isaac – papir og digitalt, symbolisert (noe)
ASK brosjyremateriell- papir og digitalt, symbolisert(noe)
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Handlingsplan for Isaac Norge 2019–2021 (revidert)
MÅL FOR ARBEIDET:
1. ISAAC Norge skal arbeide for at alle mennesker med behov for alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK) skal få bruke sine kommunikasjonsformer i
alle situasjoner.
2. ISAAC Norge skal fremme faglig utvikling innen ASK.
3. ISAAC Norge skal drive opplysningsvirksomhet om ISAAC som organisasjon og
ASK.
Rettighetsarbeid

Profileringsarbeid

Brukerrettigheter
i alle
livssituasjoner.

Utformes en
profilerings-og
informasjonsstrategi

Rett til utdanning
og rett til
kommunikasjon

Digitalt og fysisk

Retten til ASKhjelpemidler og
tilrettelegging av
disse også etter 18
år.

Delta i faglig
brukernettverk
sammensatte
lærevansker
Statped.

Faglig
utviklingsarbeid
Søknad til Stiftelsen
DAM.
Initiere til
forskningsprosjekter.

Brukerarbeid
Brukertreff,
minimum 1 utenfor
Oslo pr år.

Bedre web-løsning

Likepersonsarbeid,
synlig på nettsiden
og sosiale medier

Innhente oversikt over
Infoskriv til
fagplaner /relevante
medlemmer 2 ganger i utdanninger
året.

Rett til likeverdig
utdanningstilbud
for ASK-brukere

Arrangere
dagskonferanse 2020
og hovedkonferanse
2021
Informasjonsmateriell

Samarbeid med
andre
organisasjoner
rundt ASK.

Ansvar:
Ansvar:
Rettighetsgruppen Profileringsgruppen

Ansvar:
Prosjektkoordinator
og styret

Ansvar:
Brukernettverk og
eksterne
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Budsjett 2021
Se vedlegg.

Årsmelding 2019 BLISS-gruppen
1. Mandat
Blissgruppen i ISAAC er en del av ISAAC Norge. Gruppen har som mål å gjøre symbolspråket bliss
bedre tilgjengelig for bliss-brukere, være pådrivere for utvikling av bliss-kompetanse, og skal i
henhold til mandatet arrangere bliss-treff for brukere og fagpersoner, være pådrivere for utviklings av
læremidler, samle og spre informasjon om læremidler som finnes og delta i utviklingen av blisssymboler nasjonalt og internasjonalt.

2. Medlemmer
Bliss-styret har siden årsmøtet 2019 bestått av følgende medlemmer:
Leder (valgt for 2 år i 2019):
(OUS)
Styremedlem (valgt for 2 år i 2019):
Styremedlem (valgt for 2 år i 2018):
Varamedlem (valgt for 1 år i 2019):

Kristine Stadskleiv, psykolog, Oslo Universitetssykehus
Lisbeth Seeland, spesialpedagog, Oslo universitetssykehus
Siri Paulshus, spesialpedagog, Grefsen skole
Kjersti Stokka, Psykologisk institutt

Siri Paulshus har takket nei til gjenvalg, og erstattes av Silje Helen Andersen.
Kjersti Stokka tar gjenvalg.
Styret har stor glede og nytte av å samarbeide med en ressursgruppe «bliss seniorene» som har mye
kompetanse på og erfaring med bliss. Denne gruppen består av:
Torhild Kausrud
Kerstin Hellberg
Laila Johansen
Lisbet Kristiansen
I tillegg har psykolog Silje Heen Andersen fra Oslo Universitetssykehus vært aktivt med på Bedre liv
med Bliss-prosjektet, og har derfor deltatt på møtene med Blissgruppa.
Til styremøtene innkalles hele styret, inkludert varamedlem, hele ressursgruppen og Silje Heen
Andersen.

3. Aktiviteter i 2019
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Det har vært avholdt syv styremøter i 2019: 3. januar, 15. februar, 4. juni, 10. september, 18. oktober,
25. oktober, 19. desember.
Styret som ble valgt på årsmøtet i 2019 har hatt hovedfokus på prosjektet «Bedre liv med Bliss». Dette
er et treårig prosjekt som Extrastiftelsen innvilget i desember 2016, og som skal pågå til og med våren
2020. Prosjektet har et todelt formål; utarbeide startmateriell for Bliss og lage en intervensjonsstudie
der dette materiellet tas i bruk. Intervensjonsstudien er organisert som 3 årlige samlinger der barn,
foreldre og personale fra barnehage/skole får opplæring i Bliss og erfaring med ulike aktiviteter der
Bliss benyttes. Det deltar åtte barn/ungdommer i alderen 4 til 18 i prosjektet. Første samling var i
november 2017. I 2018 hadde vi tre samlinger og i 2019 ble samling fem (28.-29. januar), seks (3.-4.
juni) og syv (17.-18. oktober) gjennomført. Åttende og niende samling blir våren 2020. Mellom
samlingene tilbys individuell veiledning til lærerne til deltakerne.
Det er opprettet en referansegruppe for prosjektet, der styret i Blissgruppen og «bliss seniorene»,
representant fra ISAAC (Lars-Ivan Kingsrød Johansen), representant fra Oslo Universitetssykehus
(Petra Aden) og brukerrepresentant (Tania Lorch) deltar. Det har vært møter i referansegruppen 10.
mai og 25. oktober 2019.
I tilknytning til prosjektet har vi gjennomført kurs i Bliss. Den 15. mars hadde vi et to-timers kortkurs
(oppfriskningskurs), der det var 11 påmeldt. Den 16. oktober avholdt vi et heldagskurs for
nybegynnere. Det var 12 påmeldte til kurset. Til dette kurset gikk det ut invitasjoner til
prosjektdeltakere, slik som til de nye lærere som tre av deltakerne fikk høsten 2019, men også andre
fagpersoner, studenter som er interessert i ASK og foreldre har deltatt på kursene. Ved behov har vi
også tilbudt individuelle kurs, slik som for den nye deltakeren som ble med i prosjektet våren 2019 og
der han, hans foreldre og hans lærere fikk et individuelt blisskurs 11. februar og 11. mars 2019.
Samtlige kurstilbud er gratis, og holdes i lokalene til Oslo universitetssykehus.
I samarbeid med Normedia er det utarbeidet en ASK grunnpakke med blissymboler som kan bestilles
som hjelpemiddel. Det arbeides videre med å ferdigstille tematavler og kommunikasjonsbok. Når det
gjelder elektroniske løsninger foreligger det en bildebank med 5682 blisssymboler. Denne er fritt
tilgjengelig (henvendelse kstadskl@ous-hf.no), er sendt til alle hjelpemiddelfirma, og vil også bli lagt
ut som lenke på hjemmesiden til BCI. Sommeren 2019 begynte vi arbeidet med å blisse
kommunikasjonsløsningen Snap Core First fra TobiiDynavox. Arbeidet ble påbegynt av Kingsrød
Johansen gjennom prosjektet DigJobb sommeren 2019 og ferdigstilles våren 2020.

4. Internasjonalt samarbeid
Lisbeth Seeland og Kristine Stadskleiv er styrets representanter i BCI Board (Bliss Communication
International, styret). Det har vært avholdt nettbaserte BCI møter 9. april, 16. mai, 27. mai, 19. august,
10. september, 21. oktober og 25. november 2019.
Kerstin Hellberg fra «bliss seniorene» er medlem i Blissymbolics Development Secretariat (BDS) i
BCI som legger til rette for symbolutviklingen på de årlige panelmøtene. Kerstin Hellberg og Kristine
Stadskleiv deltok på panelmøtet i Ghent, Belgia, fra 26.-30. august 2019. De symbolene som blir
godkjent på panelmøtet oversettes til norsk og legges ut på den offisielle nettsiden til BCI,
www.blissymbolics.org, samt danner grunnlaget for den norske delen av BlissOnline
(www.blissonline.se). På panelmøtet i Ghent ble det også enighet om de siste detaljene som gjenstår
for å få en Unicode versjon av Bliss, et arbeid som vil ferdigstilles av lingvisten Michael Everson.

5. Handlingsplan for 2020
Handlingsplanen for 2020 inneholder følgende planlagte aktiviteter:
• Utredning (kognisjon og kommunikasjon) av alle deltakerne i Bedre liv med Bliss-prosjektet
• 13.-14. februar:
Samling 8 i prosjektet «Bedre liv med Bliss»
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. februar:
Kursing av ny lærer til deltaker i «Bedre liv med Bliss»
12. februar:
Presentasjon av «Bedre liv med Bliss»-prosjektet på RHABU i Helse Sør-Øst
19. mars:
Kursing av nye lærere til deltakere i «Bedre liv med Bliss»
11. mai:
Samling 9 i prosjektet «Bedre liv med Bliss» - avslutning for deltakerne
13. mai:
Samling 9 i prosjektet «Bedre liv med Bliss» - kursing av lærere
August 2020:
Presentasjon av «Bedre liv med Bliss»-prosjektet på ISAAC 2020 i Mexico
Høsten 2020:
Heldagskurs i Bliss
Utarbeide prosjektrapport fra Bedre liv med Bliss
Skrive kasusstudier for internasjonale fagfellevurderte tidsskrift fra Bedre liv med Bliss
Skrive om Bliss i norske fagtidsskrift, som Spesialpedagogikk og Logopeden

04.03.20 Styret i ISAAC Norge blissgruppen

Sittende styre i Isaac Norge
Rolle
Styreleder

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1.vara styremedlem
2.vara styremedlem

Jane svartskuren
Stine Indergård
Nina Angelssen-Storvik
Odd Helge Winje
Solfrid Lie
Bente Johansen
Lars Ivan K Johansen
Stine Sævik

2019-2021
2019-2021
2018-2020
2019-2021
2019-2021
2018-2020
2018-2020
2029-2020

Ønsker ikke gjenvalg

Tar gjenvalg
Tar gjenvalg
Tar gjenvalg

§ 7.1 Valg av styret
Til orientering har Valgkomiteen jobbet for å få inn bruker-og pårørende-representanter i
styret. Dessverre har ikke noen av de forespurte (bruker-eller pårørende) hatt anledning til å ta
på seg dette vervet akkurat nå. Flere sier at de kan være interessert ved en senere anledning.
Erik Juvet Johnsen trakk seg fra styret før det ble konstituert i 2019. Det er derfor 2 nye
kandidater som foreslås inn som Styremedlemmer.
Valgkomiteen har forespurt Lisa Magnussen og Gry Sikveland. Styret er svært glade for at
disse to har takket ja.
Bente Johansen , Lars Ivan K Johansen og Stine Sævik tar gjenvalg.

Generalforsamlingen velger i oddetallsår leder og 3 styremedlemmer. I partallsår velges de 3
øvrige styremedlemmene. Leder og styremedlemmer velges for to år ad gangen.
Generalforsamlingen velger i tillegg for hvert år to varamedlemmer til styret.
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Blissgruppa
§ 7.2 Blissgruppa
Generalforsamlingen velger medlemmer til Blissgruppa. I oddetallsår velges leder og 1
medlem, i partallsår velges 1 medlem. Leder og medlemmer velges for to år ad gangen.
Generalforsamlingen velger i tillegg hvert år 1 varamedlem for ett år.
Sittende
Navn
Forslag
Rolle

År-år

Styremedlem
Vara

2019-2020

År-år
Silje Heen
Andersen

2020-2022

Kjersti Stokka

2020-2021

År-år

Valgkomiteen
§7.4 Valgkomite
Generalforsamlingen velger hvert år ny valgkomite, som består av 2 medlemmer.
Her ønsker styret at medlemmene i Isaac melder inn forslag på 2 personer som kan sitte i
valgkomiteen. Forslag sendes leder Jane Svartskuren snarest mulig.
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