Velkommen til generalforsamling på Hurdal syn- og mestringssenter. 11.
juni 2022.
Her finner du alle sakspapirene til KABBs generalforsamling.
Dokumentet inneholder fortløpende alle rapporter og utredninger som
skal behandles på generalforsamlingen. Dokumentet har sidenummer.
Regnskapsrapporter følger vedlagt.
Sakslisten består av 13 saker. Flere av sakene er raske formaliteter som
behandles fortløpende.
Tre-årsmelding vil ikke bli lest opp i sin helhet, men bare gjennomgått
stikkordsmessig. Deltaker bør lese seg gjennom alle dokumenter på
forhånd.
Strategiplan vil presenteres mer grundig da denne viser vei for hva
KABB skal gjøre i årene fremover.
Valget vil foregå lørdag ettermiddag eller senere på dagen dersom
generalforsamlingen trekker ut.
Generalforsamlingen har egne valgte møtedirigenter som du kan ha
kontakt med underveis. Disse vil lose oss gjennom generalforsamlingen
og passe på at alle blir sett og hørt, og at alt foregår etter KABBs
vedtekter.
Har du spørsmål? Ta kontakt med KABBs generalsekretær: Øyvind
Woie, 400 20 801, oyvind.woie@kabb.no
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Sak 1/2022: Konstituering
Åpnings- og minneord ved styrets leder
Navneopprop ved generalsekretær

Sak 2/2022: Godkjenning av innkalling
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen.

Sak 3/2022: Godkjenning av sakliste
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen

Sak 4/2022: Valg av møtefunksjonærer
Generalforsamlingen skal velge følgende møtefunksjonærer:
To møtedirigenter
To referenter
To protokollunderskrivere.
Tellekorps
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Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner Landsstyrets forslag til
møtefunksjonærer og velger:
Møtedirigenter: Torleif Kahrs og Frank Tangen
Referenter: Inger Slang og Tor Ulland
Protokollunderskrivere: (foreslås av generalforsamlingen)
Tellekorps: Fire personer fra KABBstaben.

Sak 5/2022: Godkjenning av Landsstyrets 3-årsmelding for 2019 til 2021
3-årsmeldingen er et sammendrag av de ulike årsmeldinger for 2019,
2020 og for 2021 som hver for seg er godkjent av Landsstyret og teksten
kommer her:

Tre-årsmelding for KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde
og svaksynte.
1. Overblikk og innledning: En pandemi av muligheter
Det har vært motsetningsfylt å drive KABB i perioden 2019 -2021. Vi har
hatt stunder av motløshet, gledesutbrudd, motgang og seier. Ingen
trodde pandemien skulle følge oss helt fra mars 2020 til nyttår 2021, men
det gjorde den.
På grunn av smittefare måtte vi lukke dørene og avlyse 18 større og
mindre KABB-arrangementer i løpet av perioden. Likevel har vi i
perioden samlet flere mennesker til digitale og alternative samlinger enn
vi normalt sett gjør i en treårsperiode.
Som mange andre åpnet vi dørene til digitale arenaer og fikk kontakt
med mange synshemmede og personer med lesevansker som vi har hatt
lite eller ingen kontakt med før. I løpet av perioden har KABB arrangert
mer enn 170 digitale arrangementer i form av nettmøter, webinarer,
bibelgrupper og kurs. Ingen av oss ante i 2019 at digitale
videokonferanser skulle bli vår viktigste kanal for kontakt og dialog med
medlemmer og KABB-brukere. Totalt vil vi anslå at vi har hatt mer enn
2000 deltakere innom våre digitale tilbud. Flere av disse har deltatt på
flere digitale aktiviteter.
Da det offentlige ville stimulere til trygge og smittesikre møteplasser for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, var KABB raskt på pletten og
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søkte om midler. Totalt har KABB mottatt 1.430.000 kroner i
koronamidler via DAM-stiftelsen i løpet av perioden. Det har blant annet
bidratt til å etablere innlesning av dagsavisen Vårt Land, utvikle
omfattende digitale kurs- og webinartilbud. Vi har startet samtaletilbud
innen psykisk helse og for første gang gitt tilbud om podcastkurs for
synshemmede. Vi har også fått mulighet til å utvikle konseptet
«Kortreist». Gjennom lokale arrangementer har KABB, ved å reise ut og
besøke sentral steder, samlet mange som KABB har hatt lite kontakt
med tidligere.
Korona-pandemien har ført til en revitalisering og utvikling av KABB som
organisasjon og gitt oss mange nye tilbud. Samtidig har veletablerte
tilbud som biblioteket vært en svært viktig bærebjelke for mange.
Høsten 2019 styrket KABB laget med ny generalsekretær. På tross av
reduksjon av antall stillinger har stab og styre stått stødig gjennom
koronapandemien og vist stor kreativitet, tilpasningsevne og arbeidsvilje.
Strategiplanen for 2019 – 2021 pekte på at KABB skal rette tilbudene
mer mot folk lokalt og regionalt, der de lever ut sin tro og har sine liv.
Gjennom «Kortreist»-arrangementene og digitale tilbud er behovet
bekreftet og forsterket: Signalet er at vi må jobbe tettere og nærmere
medlemmer og målgruppens behov, ikke bare ved å gi relevante tilbud,
men ved å bidra til inkludering og nettverk. Vi må være der folk er.
Å få, ha og å leve med en funksjonsnedsettelse er en alvorlig,
livsomveltende, eksistensiell opplevelse. Å stille spørsmål om hva som
er meningen med slike hendelser og ha behov for å snakke med noen
om tro og eksistensielle spørsmål, har kanskje vært undervurdert i
rehabiliteringsarbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelser?
KABB har kanskje i for stor grad holdt slike tilbud på innsiden av egne
rekker. Her er det noe skjørt og viktig som kan åpne nye dører dersom
det forvaltes varsomt og godt.
De tre siste årene har vi jobbet aktivt inn mot Den norske kirke og
Norges kristne råd. Med bakgrunn i Trossamfunnsloven, likestillings- og
diskrimineringslovverket og CRPD (FNs konvensjon for
funksjonshemmedes rettigheter) har vi tydeliggjort at kirkemedlemmer
med nedsatt funksjonsevne er underrepresentert i alle sentrale
demokratiske organer og at de sjelden eller aldri blir hørt i
beslutningsprosesser.
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KABB har bidratt til å få på plass igjen et tverrfaglig forum, med
representanter for de fleste interessorganisasjonene, for spørsmål
knyttet til funksjonsnedsettelse i Den norske kirke. Her er det mange
muligheter og store oppgaver som trenger mer kunnskap og
kompetanse, og som kan utløse midler for KABB.
KABB har klart seg greit økonomisk gjennom pandemien og de siste tre
årene. Det skyldes blant annet bidragene fra DAM-stiftelsen og at vi har
mottatt mer enn tre millioner kroner i arv og store gaver. En skal vokte
seg for å budsjettere med arv, men det kan se ut som om det er en
tendens til at trofaste brukere og medlemmer gjennom mange år, velger
å testamentere til KABB som en siste hilsen og takk for det man har fått.
Gaveinntektene viser at antallet givere synker. Det er satt inn tiltak for å
motvirke dette. Pr. i dag representerer inntekter fra det offentlige, med
Nasjonalbiblioteket som største bidragsyter, midler fra legater og
prosjekter om lag 70 prosent av de totale inntektene til KABB. Fordelen
med dette er at det gir stabilitet. Ulempene er tilknytningen til
enkeltstående prosjekter og lav fleksibilitet. Dersom en av de større
bevillingene ryker er det svært sårbart for KABB. I tillegg vil mye bli
rammet dersom de skulle falle bort. Inntekter fra gaver og ofringer er i
større grad midler som kan brukes der KABB ser behov for dem og til å
utvikle og styrke organisasjonen.

2. En diakonal interesseorganisasjon
KABB er en diakonal interesseorganisasjon for synshemmede og
personer med lesevansker. Vi arbeider hver dag for våre målgruppers
rettigheter innen kirke og kristenliv spesielt, og i samfunnet generelt.
Vårt mål er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får
mulighet til å utøve sin tro og være del av et kristent fellesskap på lik linje
med alle andre, dersom de ønsker det. Diakoni i KABB handler mer og
mer om rettigheter enn omsorg. Vi vil informerer våre målgrupper om
deres rettigheter og inspirere til å ta rettighetene i bruk.
KABB jobber aktivt for å påvirke samfunnet, og særlig kristne
kirkesamfunn, til å gjøre sine tilbud universelt utformet, og legge til rette
for deltakelse og inkludering. Hvordan KABB skal praktisere sine
diakonale målsetninger finner vi i vår kjernevirksomhet slik den er
beskrevet i formålsparagrafen. KABB skal:
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a) skape møtepunkter som gir økt selvtillit, bidra til gjensidig vekst
og utvikling, og sette den enkelte bedre i stand til å delta aktivt i
samfunns- og menighetsliv.
b) gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for målgruppen.
c) påvirke samfunnet, og særlig kristne menigheter og
organisasjoner til å gjøre sine tilbud universelt utformet og legge til
rette for at syns- og lesehemmede blir aktive og inkluderte
deltakere.
Disse tre punktene benytter vi oss av når vi skal måle om KABB lykkes
med å utføre sitt oppdrag. Bidrar vi til at synshemmede og personer med
lesevansker får det bedre med seg selv og sin tro? At de får mulighet til å
være med i kirke og lokalmiljø der de bor? Er all informasjon våre
medlemmer ønsker og trenger for å kunne delta tilgjengelig og
tilrettelagt? Er det godt lys og tilgjengelige sang- og salmebøker i den
menigheten du liker å gå? Svaret er både nei og ja, vi lykkes og vi har
langt igjen å gå. Samtidig går vi fra å være et tilretteleggende arbeid
utført av seende ansatte for mennesker med synstap og lesevansker, til
å være et arbeid der medlemmene og andre som bruker KABB sine
tilbud inviteres til å bidra mer gjennom å forme tjenestetilbudet og å
representere organisasjonen utad.
KABB har sin egen organisasjonsdiakon som har det faglige ansvaret for
diakonien i KABB. Men det er ikke bare diakonen som har ansvar for å
utføre og løfte diakonien i KABB.
I løpet av perioden har vi utviklet og satt ut i livet flere diakonale tilbud og
tjenester.
- Veilednings- og samtaletjenesten «Snakk om det» med midler fra
DAM-stiftelsen.
- «Lunsj med diakonen» - et digitalt hverdagstilbud der målgruppen
deltar via PC og telefon.
- Telefontjenesten «Kaffeslabberas» som styres av KABBs
medlemmer.
- Kurs og seminarer om psykisk helse og helbredelse, både digitale
og vanlige samlinger.
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- Oppfølging av enkeltpersoner knyttet til inkluderingsarbeid og
rådgivning i kirke og menighet.
- Oppfølging av enkeltpersoner i møte med blant annet Hurdal
syns-og mestringssenter og etablerte, faglige sjelesorgtilbud.
- Utvikling av e-læringsprogrammet «100 % med», om hvordan
kirkelig ansatte og frivillige bør møte mennesker med
funksjonsvariasjoner.
- Tilbud om leirer og arrangementer for KABBs målgrupper. En
opptelling fra perioden viste at vi hadde om lag 250 deltakere på
arrangementer. Antall synshemmede og personer med
lesevansker er nok litt lavere da det i 2019 ikke er markert et
tydelig skille mellom seende og synshemmede på de store
arrangementene.
- Videreutvikling av «Fagforum» - KABB sin egen tenketank rundt
teologi og funksjonsvariasjoner. En gang i året samler forumet
synshemmede prester, teologer og andre med ulike roller i kirkeog kristenliv. Miljøet bidrar inn mot utvikling av KABBs identitet og
teologi på et område som er lite belyst på teologiske institusjoner
og i kirke og menighet.

3. Interessepolitisk arbeid
Retten til å utøve sin tro
I treårsperioden har landsstyret og generalsekretær langt på vei lykkes
med å sette KABB-medlemmene i sentrum når organisasjonen retning
og mål skal settes. Det er tydelig slått fast at syns- og lesehemmedes
behov og interesser skal påvirke veivalgene for KABB fremover.
KABB hadde pr 31.12. 2021 kontakt med om lag 2300 personer som
lever med synstap eller har lesevansker som dysleksi eller andre
funksjonsnedsettelser. Mange av disse låner bøker eller benytter seg av
andre tilbud fra KABB sitt bibliotek.
Av disse er 552 medlemmer av organisasjonen KABB. Tallet har økt
sakte men sikkert: 2019, 475 medlemmer og i 2020, 549 medlemmer. I
perioden har medlemstallet vokst med 14 prosent.
Antallet lånere i biblioteket stiger også og gir en pekepinn på økende
interesse for KABB. Frem til 2019 opplevde vi en tredobling av antall nye
lånere på ti år til 1526 personer. I 2021 har tallet hoppet til 1994 lånere.
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Landsstyret har gjort vedtak om at kontakten med medlemmene skal
styrkes og videreutvikles. Derfor sender vi blant annet ut nyhetsbrev og
bladet KABBnytt til medlemmer.
Kontakten med medlemmene er styrket ved at lydproduktet KABBpod
har blitt et mer rendyrket medlemsmagasin som formidler informasjon og
nytt fra og om KABB. Vi bruker også KABBpod til å presentere andre
podkaster vi lager, blader og aviser vi leser inn, ny litteratur osv.
«En stor, usynlig minoritet»
Det er viktig for KABB å synliggjøre at det er mange som har behov for
våre tilbud og tjenester. I perioden har vi vist dette ved konsekvent å ta i
bruk det statistiske grunnlaget for antall personer med
funksjonsvariasjoner generelt og synshemmede spesielt. Basert på tall
fra Bufdir (Barne, ungdoms og familiedirektoratet) og Norges
Blindeforbund mener vi det er grunnlag for å si at det finnes om lag en
halv million trossamfunnsmedlemmer i norske trossamfunn som lever
med en funksjonsnedsettelse. Av disse regner vi 250.000 personer med
ulike synstap. Disse tallene erfarer vi også at norske trossamfunn
begynner å akseptere. Funksjonshemmede er den største minoriteten i
trossamfunnene i Norge i dag.
KABB jobber for at synshemmede og personer med lesevansker skal ha
like rettigheter til trosutøvelse, deltakelse og inkludering i kristne
trossamfunn.
I perioden har utredning og innføring av trossamfunnsloven, et sterkere
samfunns- og kirkelig fokus på rettighetsarbeid og lovgivning, økende
kravene om universell utforming og internasjonale
tilgjengelighetsdirektiver bidratt til at funksjonshemmedes rettigheter har
blitt styrket. Rettigheter har blitt en viktig sak i KABB. Vi har blant annet
deltatt både i skriftlige og muntlige høringer om trossamfunnsloven og
ytret oss om viktigheten av å innføre CRPD i norsk lovverk.
KABB har i perioden bidratt til opprettelsen av «Kirkelig fagforum for
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne» innen Den norske
kirke med representanter fra flere interesseorganisasjoner og tilbud for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
KABB har bidratt til å sette søkelyset på universell utforming i Den
norske kirke. Dette har vi gjort gjennom å legge press på, bidra med
undersøkelser og fakta, deltakelse i høringer og på Kirkemøter, ytringer
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og kommentarer og konkrete prosjekter knyttet til trosopplæring. Den
norske kirke har varslet at den vil behandle universell utforming på
kirkemøtet i 2023. KABB deltar aktivt i prosessen frem dit. Vi blir omtalt
som en viktig ressurs for Den norske kirke i «Strategiplan for likestilling,
inkludering og mangfold - forventningsdokument (policy) og
handlingsplan» som ble vedtatt høsten 2021.
KABB har i perioden mottatt prosjektmidler fra Den norske kirke til å
undersøke og å utvikle universelt utformet trosopplæringsmateriell.
«Kirkeboka mi» er tilrettelagt på en unik og taktil måte ved at boken selv
har blitt pakket inn i en pappeske formet som en kirke. Prosjektet har
høstet mye ros.
I januar 2021 etablerte Den norske kirke et utvalgt for å sikre en
«valgordning- og oppslutning som gir legitimitet til kirkens
styringsorganer». Kort sagt hvem som skal få være med å bestemme og
bli hørt i kirkedemokratiet. KABB har fulgt prosessen tett og påpekt
utfordringer på flere områder i forhold til kirkemedlemmer med
funksjonsnedsettelser. Vår målgruppe er underrepresentert og
fraværende i de aller viktigste beslutningsorganene i Den norske kirke.
Utvalgets leder mente KABB hadde gode poenger og tok oss inn i tolvte
time slik at det i dag er tatt med at det må jobbes særlig på dette feltet.
KABB har hatt dialog og samtaler med Norges Kristne Råd om
situasjonen for synshemmede spesielt og funksjonshemmede generelt
når det gjelder tilrettelegging og inkludering i frikirkelig sammenheng.
Rådet erkjenner at lite er gjort og at det er lite bevissthet på området.

4.Bibliotek og formidling – nye rekorder
Vi har ikke lenger kun lydbøker i biblioteket vårt. Nå inneholder det også
menighetsblader, podkaster og aviser. Og fremover vil det være e-bøker
å få fra KABB også. KABB sitt bibliotek skal tilrettelegge litteratur og
innhold som har med kristen trosutøvelse og praksis å gjøre.
I 2021 registrerte vi 1994 lånere i KABB sin del av Norsk Lyd og
blindeskriftsbibliotek. Går vi ti år tilbake var tallet 511 lånere. I
treårsperioden har antallet lånere økt med 468 lånere eller over 30
prosent. Den siste tiden har antall synshemmede lånere økt noe, 2/3 er
synshemmet og 1/3 har dysleksi/lesevansker. Samtidig oppgir nesten
halvparten at de har flere funksjonsnedsettelser.
Det finnes 3888 titler i vårt bibliotek, 2199 titler er tilgjengelig for utlån.
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Vi har lest inn færre bøker i 2021 enn tidligere. Grunnen er at de kristne
bokforlagene har redusert sin aktivitet og gir ut færre bøker. Dette
skyldes at den kristne forlagsbransjen sliter med å holde salget av
kristne bøker oppe. KABB må i større grad finne titler med relevant
innhold på andre og eventuelt mindre forlag.
Pandemien har helt klart trigget de som låner bøker også hos oss. Fra
2019 til 2020 økte utlånet med 40 prosent, dersom vi legger tallet for
2021 til grunn ser vi en økning fra 29.066 utlån til 47.273, 40 prosent opp
igjen. Dette tallet inneholder også nedlast av blader og tidsskrifter. Vi kan
sikre våre egne tall med tall fra Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek som
melder om en utlånsvekst på 25 prosent i løpet av det siste året.
Antall blader og publikasjoner er i vekst. Totalt leser vi inn, produserer og
formidler 41 ulike tidsskrift, blader og aviser av nasjonal, regional og
lokal karakter. Det er 321 mottakere som abonnerer på disse.
Tilbudet favner menighetsblader, tidsskrifter og fagblader, organisasjonsog misjonsblader og dagsavis. Produksjonen er omfattende og deler av
den må fremover flyttes fra innlesning med menneskelig stemme til
delvis automatisert innlesning ved bruk av talesyntese.
Utlånet og distribusjon av foregår i samarbeid med NLB (Norsk lyd--og
blindeskriftsbibliotek) og Statped via en felles digital infrastruktur levert
av flere leverandører. Det meste av utlånet skjer via NLBs lydbokapp
«Lydhør» og «Mappa mi» i låneprogrammet «Bibliofil». I tillegg driver
KABBs lydbibliotek utstrakt service, ekspedisjon og utlån for en viss
andel av lånerne våre. Dette er personer med lav datakompetanse,
nyblinde og eldre som trenger konkret hjelp til å velge og å låne bøker.
Samtidig erfarer vi at antallet boklånere og abonnenter med CD fortsetter
å synke, også flere eldre tar i bruk nedlasting og strømming.
I perioden har vi også bidratt aktivt i utviklingsarbeidet med å fornye og
videreutvikle utlånsplattformene vi bruker hos NLB. Vi opplever oss sett
og inkludert og blir tatt med på råd og får uttale oss. Vi legger særlig vekt
på at brukergrensesnittet blir så enkelt som mulig og at sidene er godt
universelt utformet. Dette arbeidet fortsetter i 2022 og har en lang
horisont.
Det er også satt i gang et kvalitetsprosjekt i biblioteket. Målet er å sikre
god kvalitet i alle ledd av våre produksjoner. Det har vært gjennomført
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kurs med innlesere og noen innlesere har avsluttet sine arbeidsforhold
på grunn av alder.
Andre tjenester og tilbud i biblioteket
Podkast
Vi har gått fra det tradisjonelle lydavisformatet med magasinprogrammer
med opplesning av informasjon og nyheter, til flere frittstående tematiske
podkaster. KABBpod ligner likevel mest på en tradisjonell lydavis og
inneholder informasjon og inspirasjon til medlemmer og brukere av
KABB som ønsker å motta den. Her presenteres ulike podkaster
sammen med informasjon fra organisasjonen. 403 personer mottar
KABBpod fast, i tillegg kommer tilfeldig nedlast via Lydhør og andre
digitale flater som iTunes og Spotify. I 2019 mottok 359 personer
KABBmagasinet.
Vi lager i dag sju ulike podkaster: KABBpod, BOKpod, Tanker om tro,
Blindebukk, KABBverdi, Synlig stemmer og Å leve med tap. I tillegg leser
vi inn KABBnytt, vårt eget informasjonsblad.
Podkastene koordineres og lages av en redaksjonsgruppe i
KABBstaben, i samarbeid med freelancere og KABBmedlemmer.
Dagsavis – et demokratiprosjekt
Våren 2020 gjorde koronamidler fra Stiftelsen Dam det mulig å starte
opp innlesning av dagsavisen Vårt Land. Det er et krevende prosjekt der
vi har funnet frem til smarte og praktiske løsninger grunnet flere gunstige
forutsetninger:
• Vi har ansatte som er villig til å jobbe på lørdag
• Vi har en svært gunstig avtale med et eksternt
innlesningsmiljø som har tatt på seg hele
innlesningsoppdraget og leser seks dager i uken.
• Vi har fått til en god avtale med Vårt Land som leverer avisen
til oss så tidlig at vi rekker å lese den inn slik at leser får den
samme dag som den gis ut.
Produksjoner som kommer ut daglig eller hyppig i en fast syklus stiller
store krav til et sikkert og godt produksjonsapparat. Vi har flinke folk i
dag, men blir fort sårbare ved sykdom, ferieavvikling m.m. Derfor har vi
startet opp prosessen med en heldigitalisering og automatisering.
Talesyntese blir også stadig bedre og i større utvalg. En slik produksjon
blir også rimeligere slik at vi kan realisere flere aviser.
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Vi samarbeider tett med NLB i produksjon og distribusjon og har et klart
inntrykk at vi også må innfri deres tekniske krav og løsninger. KABB er
helt avhengige av et fortsatt tett samarbeid med NLB. Vi ser oss ikke i
stand til å drive utlån i den skalaen vi er i pr i dag, uten å bruke deres
infrastruktur.
Menighetsblader
KABB tilrettelegger, leser inn og tilgjengeliggjør 22 i året. I 2019 var
antallet 4. Tilbudet er markedsført inn mot menigheter i Den norske kirke.
Organisasjonsblader
KABB tilrettelegger i dag 15 blader og magasiner fra kristne
organisasjoner, kirkesamfunn og publisister. Flere av utgiverne satser
mer på bladene sine og har økt sideantall og kvalitet. Disse bladene har
om lag 125 faste lesere.
Storskriftbladet Livet
Storskriftbladet Livet kommer 10 ganger pr år. Innholdet hentes fra KPK,
ulike blader og tidsskrifter, og trykkes i forstørret skrift. Bladet har
gjennomgått et redesign og ble presentert i ny layout og med ny
skrifttype ved inngangen til 2022.
Bladet kommer også i punktskrift. Totalt var det 86 abonnenter på Livet.
(62 i 2019)
Finansiering av biblioteket
Den årlige støtten til biblioteket er på 3,7 millioner kroner. KABB søker
årlig om et større beløp hvert år med basis i ønsket aktivitet.
Tilskuddsordningen ble omgjort i 2020 slik at vi i dag er plassert direkte
under Nasjonalbiblioteket og mottar støtte fra kap. 326, post 80: Tilskudd
til tiltak under Nasjonalbiblioteket.
KABB er ikke fornøyd med plasseringen da posten er kjent for å være
vanskelig å endre. Kari Henriksen (AP) løftet problemstillingen politisk og
fikk som svar fra Kultur- og likestillingsminister Abid Raja at støtten til
KABB sitt bibliotektilbud er generell og gir KABB frihet til å disponere
midlene som mottas ved at KABBs landsstyre selv setter sine egne mål
og prioriteringer. Dette betyr at mer enn ren bokproduksjon kan ligge
under biblioteket, så lenge vi holder oss innenfor rammene av at vi er et
bibliotek.
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5. Arenaer for trosfellesskap og livserfaring
KABB arrangerer hvert år leirer og andre velferdstiltak for syns- og
lesehemmede. Undersøkelser viser at synshemmede opplever større
grad av ensomhet enn andre. Kontakten med andre begrenses fordi et
synstap også gir begrensninger i å reise og bevege seg på ukjente
steder. Mange er avhengig av ledsagerhjelp og bistand.
2019 var det nærmeste vi kommer et «normalt» leirår i KABB. Det ble
arrangert 9 leirer, kurs og turer for 90 synshemmede deltakere, noen
deltok flere steder. Arrangementene ble holdt både i Norge og i Spania,
og for alle aldersgrupper. Vi vil spesielt trekke frem nyskapningen: LAN –
dataspillhelg for 14 synshemmede ungdommer.
I 2020 kom koronaen og slo bena under 14 av 16 planlagte
arrangementer. Det ble søkt om «koronamidler» fra DAM-stiftelsen og
«KABB-kortreist» så dagens lys. Vi arrangerte korte og smittesikre
samlinger i Oslo og Kristiansand før smitten ble for stor. Deltakerne fikk
møte hverandre, oppleve en spennende bibelfortelling ved Helga
Samset, være med på et seminar om digitale hjelpemidler og bidra i
workshop om hvordan KABB kan gjøre mer for den enkelte.
Blinde pilegrimer
Sommeren 2021 gikk KABB for første gang pilegrimsvandring. Nesten
10 mil ble tilbakelagt fra Stiklestad til Trondheim og Nidarosdomen. Dette
var et pionerprosjekt for å gjøre erfaringer med å gå pilegrimsvandring
med synshemmede. Pilegrimsvandring passer godt for synshemmede,
det gir både god gruppefølelse og opplevelse av mestring. Det å vandre
sammen i fellesskap der vi må tilpasse oss og bistå hverandre, er en god
aktivitet. Vandringen gjennom kulturlandskap og natur gjør at de
sanselige inntrykkene blir sterke for alle. Pilegrimens åndelige vandring
fungere godt da innhold lett kan tilgjengeliggjøres og alle kan delta. Den
taktile opplevelsen og synstolkede besøk i kirkerom bidrar til ny innsikt
og kunnskap. KABB bør legge opp til flere slike vandringer.
Tjuvstartet før Norge åpnet
Da statsminister Erna Solberg åpnet Norge høsten 2021 var KABB
allerede i gang med Kortreist igjen. Vi planla besøk i Trondheim, Bergen,
Stavanger og Sandefjord, men måtte avlyse Oslo på grunn av
smittesituasjonen. Det var til sammen 115 medlemmer og brukere som
meldte seg på alle Kortreist - arrangementene siden vi startet i 2020. Det
er flere deltakere enn vi normalt samler på en storsamling i KABB. Alle
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disse traff vi i nærheten av deres hjemmemiljø. Kortreist er et viktig tiltak
som er enkelt å arrangere da programmet var ganske likt alle steder.
Det kom frem mange konkret ønsker knyttet til lokal kirke og menighet.
Alt fra behov for KABB som støttespiller i møte med lokal menighet til
behovet for tilrettelagt salmebok eller annen tilrettelegging. Erfaringen er
at vi ønsker å fortsette med Kortreist – arrangementer.
KABB mottok totalt 1.430.000 kr i støtte fra Stiftelsen Dam til ulike
koronatiltak, noen av disse midlene løper også inn i 2022.
Nye digitale arenaer
I strategiplan for inneværende periode står det at KABB skulle teste ut
digitale møteplasser. Da koronaen feide all fysisk aktivitet av banen var
KABB av de første til å gi en rekke digitale tilbud. Vi etablerte en
oppmuntringstelefon folk kunne ringe og lytte til blant annet Egil
Svartdals populære «Plussord». Vi testet ut en nettradio som hadde
rimelig god oppslutning, men hadde en dårlig teknisk løsning. KABB bør
etablere fast nettradio.
Med midler fra K-Stud hadde vi allerede avklart sammen med Media LT
at Zoom var den beste plattformen for syns- og lesehemmede. En fordel
er at deltaker også kan ringe inn fra telefonen sin.
Antallet kurs, webinarer, samlinger, treff og møter ble svært høyt. Dette
hadde ikke vært mulig uten ansatte som er villige til å bruke mange
kvelder foran PC og webkamera og med stor kreativitet har produsert
innhold et stort og variert tilbud.
Totalt anslår vi har at vi har hatt 2200 deltakere innom minst 170 ulike
digitale samlinger fra våren 2020 til utgangen av 2021. Mange har deltatt
på flere tilbud. Deltakerne har omtalt tilbudene som gode alternative
fellesskap i en krevende periode der savnet etter fysiske samlinger har
vært stort. Mange har hatt læringsutbytte av ulike kurs, fått hjelp til å
takle psykiske utfordringer i hverdagen og hatt glede av kontakt og
fellesskap med andre syns- og lesehemmede.
Det mest utfordrende kurset var nok fotokurset for svaksynte og blinde.
Kursholder og fotograf Pål A Berg fikk virkelig bryne seg som lærer da
han skulle undervise synshemmede i hvordan man kan ta bedre bilder
uten å være til stede i samme rom. Berg gav uttrykk for at møtet med de
synshemmede fotografene er noe av det mest givende han har deltatt
på.
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Den største nettsamlingen vår var ved hypokonderlegen Ingvard
Wilhelmsen, den hadde 500 deltakere. De minste samlingene har likevel
kanskje vært de viktigste. I løpet av perioden har vi etablert «Lønsj med
diakonen» som et fast treffsted, bibelgrupper og andre ukentlige
samlinger rundt bibeltekster og kristen trosformidling. Nettmøtene våre
har vært vårt største lokallag.

6. Spesielle prosjekter i perioden
Synlige stemmer
Skriveprosjektet «Synlige stemmer» har rullet i hele perioden og gitt ulike
bidrag til KABB sine nettsider og ulike publikasjoner. Våre synshemmede
skribenter har deltatt på skrivekurs og skriver artikler og kronikker basert
på egne erfaringer.
Salmebok for alle
Vi har startet opp et prosjekt med å revidere og tilrettelegge salmeboken
for Den norske kirke til bruk i kirkelige handlinger og gudstjenester for
personer med synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi.
Salmeboken i punktskrift er dårlig praktisk tilrettelagt. Med utgangspunkt
i en digital utgave av salmebøkene vil vi tilgjengeliggjøre innholdet i det
formatet som passer best for den skal bruke boken: trykket punkt- og
storskrift, digital punkt- og storskrift, innleste utgaver, utgaver med noter i
punkt. Magne Bjørndal har bidratt med en stor konverteringsjobb av
punktutgaven.
E-læring – «100 % med»
Det har vært et krevende men viktig arbeid å få på plass e-læringskurset.
I tillegg til forsinkelser grunnet koronaen så har en møtt på flere tekniske
utfordringer som en har vært nødt til å løse. I samarbeid med en ekstern
konsulent er det laget innhold som handler om hvordan kirkelige ansatte
og frivillige kan møte og bistå mennesker med funksjonsnedsettelser.
Kurset er tatt inn i kurs-katalogen til Den norske kirke der alle ansatte
skal gjennomføre det.
Nettbutikk for nedlast av bøker
I samarbeid med det digitale selskapet Brainfy har KABB utviklet en
enkel nettbutikk for salg og nedlast av lydbøker og lydprodukter. Her kan
folk kjøpe og laste ned lydbøker, og bygge opp sitt eget bibliotek, på
mobiltelefon og betale med Vipps. Driften av nettbutikken må løpende
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vurderes opp mot om den gir et overskudd som kan tilbakeføres til
KABB.
Cornerstone og samarbeid med KNIF Fundraising
KABB må fornye verktøy og kompetanse innen innsamling. Tradisjonelt
har innsamling i KABB dreid seg mest om å sende ut oppfordringer i
form av ulike brev og aksjoner der man ber om en gave. De senere
årene har det etablert seg em kjerne med personer som gir fast hele
året. For å utvikle dette videre og få bedre oversikt over
innsamlingsresultater har KABB tatt i bruk Cornerstone. Dette er en
digital innsamlingsløsning som brukes for å planlegge og gjennomføre
ulike innsamlingsaktiviteter. Samtidig har vi innledet et samarbeid med
KNIF-Fundraising (Kristenorges Innkjøpsfellesskap) om å utvikle og
styrke innsamlingskompetansen på KABB. Det er investert midler vi har
mottatt i arv til dette. Målet er å øke antallet givere og legge til rette for
enklere og bedre måter å kunne gi til KABB eller være fastgiver. (se også
under kapittel 5)
Innlesning av Bibelen på nynorsk
KABB har lest og produsert hele Bibelen på nynorsk i lydutgave.
Innspillingene er gjort hos en ekstern samarbeidspartner. KABB har ikke
kapasitet eller gode nok tekniske fasiliteter til å gjennomføre slike
prosjekter alene. Det er Helga Samset og Anderz Eide som har stått for
innlesningen. Studioeier og tekniker Torstein Lindaas har vært
avgjørende for kvaliteten på innspillingen. Frank Tangen har vært
prosjektleder fra KABB. Innspillingen er delfinansiert av Det Norske
Bibelselskap og Blindemissionen IL, resten er dekket av KABB.
Innlesning av Det nye og deler av Det gamle testamentet på nordsamisk
På oppdrag fra Det Norske Bibelselskap har KABB spilt inn hele Det nye
testamentet og deler av Det gamle testamentet. Det norske bibelselskap
og KABB har stått ansvarlig for produksjonsledelsen. Innspillingene er
gjort i lydstudio hos Torstein Lindaas, Oslo og Norsk Lydstudio i
Mjøndalen. Produksjonen har vært utfordrende og KABB har sammen
med produksjonsmiljøene funnet frem til unike løsninger med
samisktalende språkkonsulenter fra faglige språkmiljøer som har fulgt
produksjonen og innlesningen minutt for minutt.
Dette har vært et krevende pionerarbeid, men økonomien i dette har gitt
et lite overskudd til KABB. Prosjektledere har vært Frank Tangen, Øyvind
Woie og Sven Jøran Michelsen i Norsk lydstudio AS. Innspillingen er
også et viktig språkpolitisk prosjekt der KABB får bidra som aktør og
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sette et kvalitetsstempel på dette. Bibelselskapet er svært fornøyd med
produksjonen som fortsetter i 2022.
Tilrettelagt utgave av Kirkeboka mi
Høsten 2021 lanserte vi endelig «Kirkeboka mi». Dette har blitt et unikt
produkt som er tilrettelagt for alle. Produktet er utviklet av KABB sammen
med designbyrået Dalsgren, Grønn Emballasje og den skjermede
treforedlingsbedriften Jobberiet. Den trykte boka ligger i en pappeske
som er formet som en taktil kirke. Denne kan brukes til lek sammen med
fem trefigurer og andre leker og stimulerer barn og voksne til fantasi og
aktivitet. Teksten i boka er spilt inn i en gjenfortalt utgave med
lydeffekter. Boken har fått svært god mottakelse hos forlaget IKO og er i
salg til både synshemmede og seende. Pakken selges til subsidiert pris
til syns- og lesehemmede og koster det samme som papirutgaven, 129
kroner. Andre må betale 399 kroner.

7. Informasjon og innsamling
KABB driver et aktivt informasjons-, innsamlings og påvirkningsarbeid.
Dette bidrar til større innsikt og forståelse for syns- og lesehemmedes
ulike behov for tilrettelegging.
KABB har egne hjemmesider på www.kabb.no.
KABB er aktiv på sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter.
KABB hadde flere annonser i avisen Dagen og Vårt Land i perioden.
Giver- og medlemssystemet Cornerstone gir oss god oversikt over
løpende innsamlingsaksjoner og inntekter fra disse.
Hovedtrendene i innsamlingsarbeidet fortsetter:
• Vi mister flere givere, flere dør enn vi klarer å rekruttere.
• Gaveinntektene er forholdsvis stabile, men burde vært
høyere for å gi bedre lønnsomhet og trygghet i
innsamlingsarbeidet. (ca 2.000.000 pr år)
• Fastgiverinntektene er stabile og litt stigende.
Ofringer fra kristne menigheter var på vei opp før koronaen kom.
KABB utgir informasjonsbladet KABBnytt 2-4 ganger i året. Bladet går til
kirkesamfunn, kirkelige ansatte, fagpersoner, medlemmer og personer
som ønsker å støtte arbeidet økonomisk. Bladet er under vurdering.
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Givere får også KABB20XX, en firesiders trykksak med fokus på hva
KABB tilbyr og bidrar med og en «aksjonsgiro».
De siste årene har KABB mottatt flere større enkeltgaver og
testamentariske gaver. Dette har bidratt til handlingsrom og
videreutvikling. I 2020 kom det f.eks en arv på 2.542.500 fra en
forholdsvis ukjent bruker av KABB sine tjeneste og tilbud gjennom flere
år.

8.Samarbeid
KABB samarbeider med:
• Norges Blindeforbund, Dysleksi Norge og flere
interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.
• Ulike organisasjoner og kirkesamfunn ved at vi tilrettelegger
deres blader etc. for syns- og lesehemmede.
• Mange norske forlag om produksjon og tilrettelegging av
lydbøker.
• Strømmetjenesten Storytel om strømming av lydbøker på
deres plattform. Inntekten er økende og ligger nå på vel
300.000 kroner.
• Bibelselskapet for å tilrettelegge bibler for synshemmede og
personer med lesevansker/dysleksi.
• Den norske kirke gjennom Kirkerådet, på bispedømmeplan
og lokale menigheter.
• Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek om tilrettelegging og
produksjon av litteratur, informasjon og annet innhold. Vi har
felles produksjons- og distribusjonsløsning, og bidrar aktiv i
utviklingen av bibliotektjenestene.
• Med Den katolske kirke om innlesning av deres
hovedorganer.
• KABB har fast representasjon i Kirkelig fagforum for
likestilling av mennesker med funksjonshemming
• KABB er høringsorgan i ulike saker som angår
funksjonshemmedes rettigheter innen kirke og samfunn.
• KABB er i dialog med Vake – kirkelig ressurssenter mot
seksuelle overgrep og Norges Kristne Råd om tettere
samarbeid.
• KABB er medlem i K-Stud, Menneskeverd, Frivillighet Norge,
KA (Kirkelig Arbeidsgiverforening) og gir råd og veiledning i
saker som angår funksjonshemmede i Den norske kirke,
Kristen Riksradio og Norsk Daisy Konsortium (NDK)
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• KABB mottar støtte fra flere departement/direktorat til ulike
oppgaver som KABB gjør:
• Tilskudd fra Kulturdepartementet via Nasjonalbiblioteket til
drift av biblioteket til KABB.
• KABB mottar tilskudd, som forvaltes av Bufdir, til
organisasjoner som arbeider med mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
• KABB mottok støtte fra Blindemissionen IL til arrangementer i
2021.
• KABB sitt landsstyre er årsmøtet i Foreningen Midtun.
Høsten 2021 vedtok årsmøtet at foreningen bør selge
feriestedet Casa Montana. Årsaken er at den økonomiske
utviklingen har vært negativ på tross av utleie de senere
årene. KABB har ikke kapasitet til å bidra med midler på sikt.

9. Internasjonalt samarbeid
KABB samarbeider med sine søsterorganisasjoner i Sverige, Danmark
og Finland om å arrangere en nordisk konferanse hvert annet år.
Arrangementet går på omgang mellom Danmark, Sverige og Norge.
Høsten 2021 invitere Syskonbandet i Sverige til konferanse på Åh
stiftsgård. Tema var «Min plass i kirken – muligheter og utfordringer for
meg som synshemmet». Konferansen ble utsatt til 2022 grunnet
koronapandemien.
Misjonsprosjekt
KABB samarbeider om et misjonsprosjekt med sin svenske
søsterorganisasjon Syskonbandet. Prosjektet bidra med støtte til arbeid
blant synshemmede i Etiopia, Tanzania og Kongo.
KABB har forpliktet seg til å bidra med 25.000 kroner i årlig støtte til
prosjektet. Midlene skal primært hentes inn gjennom gaver og ulike
aktiviteter sammen med syns- og lesehemmede brukere.

10. Økonomi
KABB går med både kraftig overskudd og underskudd i perioden. Dette
skyldes i hovedsak at vi har mottatt større enkeltgaver og arv. I tillegg
har vi mottatt flere, større «koronatilskudd» fra Stiftelsen DAM der flere
gjelder for mer enn et år. Samtidig har vi kuttet store utgifter fra
arrangementer som ble avlyst på grunn av koronapandemien.
19

Resultat 2019: underskudd - 397.889.Resultat 2020: overskudd 1.565.204.Resultat 2021: underskudd - 785.458.Regnskap 2019:
I 2016 mottok vi en stor gave på 500.000. Regnskapet viser likevel et
underskudd fordi det ble overført midler fra 2018.
Tendensen i 2019 var at kirkeofringer var på vei opp, det samme gjaldt
offentlig støtte. Sammenlignet med foregående år var det en synkende
tendens i giverinntektene. Det ble derfor satt i gang tiltak og gjort avtale
med KNIF-Fundraising (Kristen Norges Innkjøpsfellesskap der KABB er
medlem) som har spesialkompetanse på innsamling og giverarbeid.
Regnskap 2020:
Det store overskuddet skyldes i hovedsak en arv på 2,4 millioner. I tillegg
er det mottatt ekstrordinær støtte til prosjekter i forbindelse med koronapandemien som går over flere år.
Det ble gjort flere investeringer i dataustyr og systemer i 2020. KABB
valgte overgang til Microsoft 365 og tok i bruk Cornerstone som
innsamlingsverktøy.
Regnskap 2021:
Det ble budsjettert med inntekter fra en arv der booppgjøret ble forsinket
og først utbetalt i 2022.
Giverinntektene går litt ned, ofringer er redusert på grunn av koronapandemien.
Landsstyret videreførte en del tilskudd fra 2020 til 2021. Slike midler kan
ikke budsjetteres, men slår negativt ut i regnskapet når de tas i bruk.
Lønnsomhetsprinsipp
Landsstyret har i perioden fokusert på at salgstiltak og tjenester rettet
mot andre enn KABBs målgruppe skal ha som prinsipp at de gir et
økonomisk overskudd som skal tilføres driften av KABB. Dette har ført til
at vi har kuttet salg av lydbøker på CD. Tilbud om kopieringsoppdrag for
andre, den nystartede nettbutikken og alt salg må også vurderes opp
mot dette prinsippet fremover.
Frie og bundne inntekter
Ved årsavslutning 2021 viser regnskapsresultatet at inntektene fra den
offentlige støtte og fond utgjør 70 prosent av de totale inntektene. Det gir
trygghet og stabilitet, samtidig som disse inntektene er låst og bundet til
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ulike prosjekter og tiltak. Samtidig er det viktig å legge merke til at
driftsstøtten til biblioteket ikke i så står grad er bundet til å produsere
lydbøker.
Men KABB trenger «frie midler» som gir handlingsrom for utvikling av
våre tilbud og tjenester. Dette utgjøres i hovedsak av gaveinntektene
som givertjeneste, enkeltgaver og kirke- og menighetsofringer.
Interesseorganisasjonen KABB skal videreutvikles og ha sine egne
strategier for hvordan vi skal nå våre målsetninger. For å øke
gaveinntektene må KABB øke sin kompetanse og innsats innen
fundraising. Samtidig vil en slik innsats måtte veies opp mot inntektene
det faktisk gir og hva som skal være KABBs innsamlingsbudskap. Det
siste har en etisk side som Landsstyret har pekt på må drøftes.
Med de store bidragene følger også en viss sårbarhet, dersom de skulle
falle bort. Vi er kjent med at det er større organisatoriske endringer på
gang i hvordan produksjon og utlån skal gjøres i fremtiden. Dersom
KABB skulle miste sin driftsstøtte til bibliotek-tjenester så vil det ramme
KABB hardt.
Vi ser også at det finnes muligheter for å øke inntektene med bakgrunn i
behov for mer tilrettelegging og rådgivning knyttet til synshemmede og
personer med dysleksi og lesevanskers rettigheter til trosutøvelse. KABB
bør ikke «sponse» eller finansiere tilbud og tjenester som de kristne
trossamfunnene har ansvar for å tilrettelegg selv. Vårt mål er å peke på
utfordringer og løsninger knyttet til funksjonshemmedes rett til å utøve
sin tro og delta i kristne menigheter og fellesskap.
Gaveinntekter fra givere og ofringer:
• 2019: 2.543.953 (enkeltgave på 500.000 i dette tallet)
• 2020: 4.655.355 (inkluderer en arv på 2.523.406.- og en
enkeltgave på 100.000.-)
• 2021: 1.921.614.• KABB har cirka 1000 givere som støtter arbeidet med ulike
hyppighet. Av disse er cirka 270 i en fast og forpliktende
givertjeneste. Mange givere har oss trolig som en nummer to eller
tre organisasjon, men de gir likevel ganske trofast når vi har en
utsending. Et tiltak fremover er å motivere dem til å flytte over på
fast givertjeneste, da det er kostnadskrevende å sende ut
papirsendinger.
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• Flertallet av giverne er fra 75 år og oppover (56%), bare 18 % er
under 65 år. Giverne er trofaste, men de varer ikke evig, derfor
mister vi flest givere på grunn av dødsfall. Vi har en betydelig jobb
foran oss med å skaffe nye, yngre givere.
• Vi ser også at synshemmede og andre brukere av KABBs tjenester
er trofaste støttespiller og gir mer i gjennomsnitt enn andre. Ved å
legge bedre til rette for å at den enkelte kan gi slik en selv ønsker,
f.eks. med VIPPS, og å formidle mer tilrettelagt giverinformasjon i
f.eks. punkt- og storskrift tror vi synshemmede også vil bidra mer
da så godt som alle tjenester i KABB i dag er gratis, med unntak av
fysiske arrangementer.

11.Organisasjon
Landsstyret for perioden 2019-2022 har bestått av:
Kjersti Lium, leder
Sidsel Bredvei, nestleder
Heidi Andersen Madsen, 3. styremedlem
Ove Heskja, 4. styremedlem
Mette Lilleeng, 5. styremedlem
Marianne Schill Reinsnes, 1. varamedlem
Cathrine Ahlsen, 2. varamedlem
Bjørn Hanssen, 3. varamedlem
Kari Kvernhusengen Underland, ansattes representant
Hilde Løwèn Grumstad, vara for ansattes representant.
Da Kari Kvernhusengen Undeland sluttet i KABB høsten 2021 gikk Hilde
Løwèn Grumstad inn som fast medlem. Det ble ikke valgt noe nytt
varamedlem.
Landsstyrets arbeid i perioden:
Landsstyret har de tre siste årene hatt 19 møter (7 i 2019, 6 i 2020 og 6 i
2021) I tillegg har det vært enkelte møter i AU. I perioden har styret
behandlet 186 saker (62 i 2019, 53 i 2020 og 71 i 2021)
Grunnet koronapandemien har det i deler av perioden vært vanskelig å
samle landsstyret til fysiske møter. Derfor har de fleste møtene fra mars
2020 til utgangen av 2021 vært avholdt som digitale møter via Zoom. For
å kompensere har det vært holdt et par møter over to dager. Det har
styrket fellesskapet i styret og vært til inspirasjon.
22

Styreleder har hatt god dialog og jevnlig kontakt med generalsekretær og
deltatt i flere møter sammen med ansatte på KABBhuset.
Lokalisering av KABB
Styret har spesielt i perioden drøftet hvor KABB bør være lokalisert. Det
ble nedsatt en arbeidsgruppe som bestod av Kjersti Lium, Ove Heskja,
tillitsvalgt fra KABB og generalsekretær. Til grunn for styrets arbeid med
lokalisering ligger målsetningene i den gjeldende strategien og KABBs
formålsparagraf. Arbeidsgruppen konkluderte enstemmig med at KABB
bør flytte sitt hovedkontor til Oslo og primært det nye Kirkens hus. Det vil:
- gjøre KABB mer tilgjengelig for alle medlemmer og brukere.
- styrke dialog, samarbeid og påvirkningsarbeid med alle kristne
trossamfunn.
- styrke KABBs posisjon som interesseorganisasjon og samarbeid
med andre interesseorganisasjoner og relevante partnere.
- åpne for samarbeid med ulike leverandører knyttet til
tilrettelegging og produksjon av innhold til blant annet biblioteket.
- sikre større tilgang på kvalifisert og kompetente arbeidskraft
Med bakgrunn i dette har KABBs landsstyre vedtatt å igangsette salg av
KABBhuset i Askim. Styret mener verdiene som finnes i bygningen utgjør
en viktig kapital som organisasjonen skal forvalte til beste for KABBs
medlemmer og tjenestemottakere.
Midlene skal brukes til å skaffe KABB gode lokaler sentralt i Oslo og til å
bygge og videreutvikle KABB. Styret og KABBs ledelse mener KABB
ikke har behov for et stort produksjons- og kontorlokale i Askim lenger og
har derfor vedtatt å selge KABBhuset.
Strategi 2022 - 2025
Landsstyret oppnevnte også et strategiutvalg som fikk i oppdrag å
komme med forslag til ny strategi for perioden 2022 – 2025 som skal
vedtas på generalforsamling 2022. Utvalget tok inn medlemmer fra
forrige strategiutvalg med tillegg av noen nye og har bestått av: Kjersti
Lium, Mette Lilleeng, Sidsel Bredvei, Kristoffer Lium, Benedicte Aas og
Øyvind Woie. Frank Tangen ble utnevnt til utvalgets sekretær.
Salg av Casa Montana
KABBs landsstyre er også årsmøte/generalforsamling i foreningen
Midtun. I samarbeid med styret for foreningen har landsstyret kommet
frem til at foreningen Midtun bør selge Casa Montana i Spania.
Eiendommen har i noen grad vært benyttet til arrangementer for KABB.
Men styret erfarer at det blir for dyrt og for lite klimavennlig å frakte
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grupper til Casa Montana. Driften av stedet viser også et løpende
underskudd og KABB ønsker ikke å bruke innsamlede midler på stedet
på sikt. Frem til i dag er dette sikret med midler fra foreningens kasse og
har ikke belastet KABB. Årsmøtet i KABB har enstemmig anbefalt salg.
Et eventuelt overskudd av salget vil komme KABB tilgode.
Lokalforeninger
Det er tre lokalforeninger tilknyttet KABB: Oslo og omegn forening av
KABB, Vest-Agder forening av KABB og Stavanger forening av KABB.
Det har vært svært begrenset aktivitet i i deler av perioden grunnet
koronapandemien. Flere møter har være avlyst eller utsatt, men det er
gjennomført årsmøter og valg av styre i perioden.
Aust-Agder forening av KABB har blitt omgjort til en ren venneforening
uten styre. Det pågår en samtale i Agder om å slå sammen de to
foreningene til en forening med felles styre og aktiviteter.
Lokalt arbeid er viktig for å utvikle KABB videre. Lokalforeningene er en
svært viktig ressurs og kan være KABBs viktigste kontaktpunkt der folk
bor og lever med livet og troen sin. Gjennom korona-tiltaket KABBkortreist har vi knyttet mange nye kontakter på steder der vi ikke har hatt
lokalt arbeid. Det jobbes videre med å utvikle ulike modeller for hvordan
det lokale arbeidet fra KABB kan organiseres.
Landsstyret har også gjort et utredningsarbeid for å legge til rette for og
utvikle mer frivillig arbeid i KABB, dette innebærer også
likepersonsarbeid. Det er vedtatt at det skal settes av stillingsressurser til
å jobbe tettere og bistå mer i det lokale arbeidet.

12. Personale
Fast ansatte i KABB pr 31.12.21:
Hilde Løwén Grumstad (80 %) organisasjonsdiakon, Kjetil Hærås (100%)
teknisk driftssekretær, Elzbieta Milowska (25 %) renholdsmedarbeider,
Inger Slang (100%) administrasjonsleder, Heidi K. Engsvik Stomberg (80
%) kontorsekretær, Heidi Krusinski Vestbye (100%) biblioteksekretær,
Øyvind Woie (100%) generalsekretær
Frank Tangen er innleid som konsulent og jobber som
kommunikasjonsrådgiver (50 %)
Ansatte som har sluttet i KABB i perioden:
Jon Ivar Dypedal, Jørgen Øyvåg og Kari Kvernhusengen Undeland
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Det er ikke ansatt noen nye i noen av disse stillingene.
Anne Sande og Kurt Ove Mæland er ansatt i engasjementer og har
overtatt en god del av oppgavene, resten er fordelt eller endret.
KABB har kontakt med flere faste innlesere som tar på seg ulike
oppdrag.
KABB benytter seg av både innleid og frivillig hjelp til pakking og
utsendelse av innsamling og informasjonsmateriell, som ledsagere og
ledere på arrangementer.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner Landsstyrets 3-årsmelding for perioden
2019-2021.

Sak 6/2022: Regnskap for siste periode – KABB
Regnskapet finnes på eget dokument og er vedlagt.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar til orientering resultatregnskap og balanse med
noter for 2019, 2020 og 2021 for KABB

Sak 7/2022: Budsjett for KABB 2022
Budsjettet for 2022 finnes i et eget dokument og er vedlagt.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar til orientering budsjett for 2022 for KABB

Sak 8/2022: Regnskap for KABB Produksjon AS
Regnskap for KABB produkjons AS finnes i et eget dokument og er
vedlagt.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen tar til orientering resultatregnskap og balanse med
noter for 2020, og 2021 for KABB Produksjon A/S
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Sak 9/2022: Godkjenning av strategiplan for perioden
2022-2025
Landsstyrets forslag til strategiplan 2022-2025
Strategiutvalget har bestått av Kjersti Lium, Mette Lilleeng, Sidsel
Bredvei, Benedicte Aass, Kristoffer Lium, Øyvind Woie og Frank Tangen
(sekretær)
I tillegg til selve planen foreslår utvalget følgende for strategiplanens
funksjonstid:
• Planen trer i kraft umiddelbart etter vedtak på KABB sin
generalforsamling 2022, og gjelder fram til generalforsamlingen i
2025.
• Generalsekretær utarbeider handlingsplaner på basis av strategien
i samarbeid med styret.

1.Situasjonsbeskrivelse
KABB står ved et vendepunkt. Bak oss ligger en langvarig og rik historie
som strekker seg tilbake til det første kristne Vennelaget som ble stiftet i
1933. Da bestemte en liten håndfull synshemmede seg for å gjøre noe
for å bedre sin egen situasjon som utøvere av den kristne tro. På initiativ
fra Hjørdis Minge ble det dannet en forening som skulle sørge for at
kristne synshemmede fikk:
• tilgang på Guds ord i en tilrettelagt form som de selv kunne
lese, oppfatte og dele.
• dele et kristent og sjelesørgerisk fellesskap med
utgangspunkt i egen livssituasjon som et troende mennesker
med funksjonsnedsettelser.
• tilgang på tilrettelagt litteratur, informasjon og nyheter fra
kristne trossamfunn og organisasjoner.
Gjennom 89 år har KABB vokst og utviklet seg. Etter hvert med større
vekt på synshemmedes behov for å få mulighet til å utøve sin kristne tro
på lik linje med andre, og ikke ekskluderes fra kristne trossamfunn,
menigheter og organisasjoner.

26

KABB har passet på og sørget for at informasjon og litteratur har blitt
gjort tilgjengelig for den som ikke ser eller har problemer med å lese.
KABB har vært et pustehull og et fristed i skjæringspunktet mellom
kristen tro og livet med kronisk sykdom og varig, nedsatt funksjonsevne.
Å få, ha og å leve med en funksjonsnedsettelse er en alvorlig,
livsomveltende, eksistensiell erfaring. KABB har skapt et naturlig rom for
å stille spørsmål og sette på agendaen hva som er meningen med slike
hendelser og behovet for å snakke med noen om tro og eksistensielle
spørsmål i møte med sykdom og funksjonsnedsettelser.
Gjennom tilrettelagte arrangementer – kurs, leirer, lokalforeninger, turer,
nettsamlinger har vi bygget opp et levende og rikt fellesskap til utvikling,
styrke og glede for den enkelte.
KABB har vært flinke til å ta i bruk teknologi for å sørge for effektiv
tilgang på litteratur og informasjon. Lydbånd, kassetter og cd-plater har
båret tusenvis av timer med innleste lydbøker og lydaviser frem til ørene
til folk.
Nå står vi ved et vendepunkt der vi ser at KABB må bevege seg lenger
inn i livet til det enkelte medlem og brukere av våre tjenester og tilbud.
Det handler både om å komme fysisk nærmere der folk utøver troen sin
og lever livet sitt, og å forstå mer av den enkeltes individuelle behov for
tilrettelegging. Den teknologiske utviklingen gjør dette mulig, men krever
også mer av oss.
Her må vi legge fra oss det vi ikke lenger har behov for og ta med oss
det vi mener har verdi for framtiden, samtidig som nye arbeidsformer må
utvikles. Det er utgangspunktet for denne strategiplanen, som blir
grunnlaget for det nye styrets arbeid i kommende treårsperiode.

2. Verdigrunnlag
Vi vil møte alle mennesker med respekt for den enkeltes liv og tro. Alle
har en plass i Guds mangfoldige skaperverk, alle har samme
menneskeverd og rett til likeverd og likestilling.
KABB er en diakonal organisasjon. Vårt verdigrunnlag er den felles
kristne tro slik den er uttrykt i Bibelen og den apostoliske
trosbekjennelsen.
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Til grunn for vårt arbeid legger vi også FNs bærekraftsmål, FNs
erklæring om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) og hovedtankene i
Kirkenes Verdensråds erklæring “Tilværelsens gave”.

3. Vårt oppdrag
KABB sin kjernevirksomhet er tydelig og klart beskrevet i
formålsparagrafen.
KABB skal:
a) skape møtepunkter som gir økt selvtillit, bidrar til gjensidig vekst og
utvikling, og setter den enkelte bedre i stand til å delta aktivt i samfunnsog menighetsliv.
b) gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for målgruppen.
c) påvirke samfunnet, og særlig kristne menigheter og organisasjoner til
å gjøre sine tilbud universelt utformet og legge til rette for at syns- og
lesehemmede blir aktive deltakere.
KABB har et særlig ansvar for å delta i samtalen om teologiske og
ideologiske spørsmål som angår våre medlemmer, som for eksempel
helbredelse, menneskesyn og likeverd. KABB sitt fagforum er vår
tenketank og arena for å behandle og følge opp slike spørsmål.

4. Strategiske satsningsområder 2022 -2025
a. Møteplasser, lokalt, nasjonalt og digitalt
Vi vil styrke og systematisere vår tilstedeværelse der synshemmede og
personer med dysleksi og lesevansker lever og bor. Vi vil bistå og
videreutvikle KABB sine lokalforeninger, og starte flere der det er
grunnlag og mulighet for det. Regionale samlinger som KABB Kortreist
skal videreføres og bidra til å samle og inspirere medlemmer, seende
støttespillere og lokale menigheter og kirker.
Landsomfattende sommersamlinger arrangeres i tilknytning til
generalforsamlingen hvert tredje år. I tillegg kan det arrangeres
temabasert samlinger og kurs med deltakere fra hele landet.
Digitale tilbud skal utvikles videre slik at flere kan delta, blant annet på
kurs og møter for ulike målgrupper.
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KABB vil også bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan
delta på arrangementer i regi av andre organisasjoner og kirkesamfunn.
b. Brukermedvirkning og frivillighet
KABB ønsker å legge til rette for aktiv brukermedvirkning og frivillig
arbeid i hele organisasjonen. I løpet av perioden skal det settes i verk
tiltak for å rekruttere flere frivillige både i målgruppen og blant seende
støttespillere. Med flere frivillige når vi lenger ut med våre tilbud, skaper
engasjement og gjør KABB bedre kjent.
Aktuelle oppgaver for frivillige kan være å styrke kontakten mellom
medlemmer, delta aktivt i vårt informasjons- og påvirkningsarbeid, delta
med ledsageroppgaver osv.
KABB sine målgrupper skal involveres og delta aktivt i utvikling av nye
tjenester, og i planlegging, gjennomføring og evaluering av
arrangementer.
c. Innholdsproduksjon, tilgjengelighet og teknologi
KABB skal videreutvikle og styrke sin bibliotektjeneste:
- I samarbeid med Nasjonalbiblioteket skal vi videreutvikle og sikre et
godt og bredt bibliotektilbud med høy faglig kompetanse innen litteratur
og drift av tilrettelagte bibliotektjenester.
- Vi vil bygge videre på det gode samarbeidet med Norsk Lyd- og
Blindeskriftbibliotek (NLB). Vi skal fortsette å bruke og utvikle en felles
utlånsplattform for å formidle innhold til våre målgrupper. KABB skal
være en del av NLB sitt produksjonsmiljø og vil så langt det er mulig
tilpasse seg de produksjonstekniske kravene NLB stiller.
- Vi skal i mindre grad ha egne tekniske produksjonsløsninger for
lydproduksjon, men etablere samarbeid med kvalifiserte leverandører
innen produksjon av ulike former for tilgjengeliggjort innhold.
- I løpet av perioden skal KABB tilby litteratur og innhold etter Epub-3
standarden. Denne danner grunnlag for lydboka, punkt, storskrift og
talesyntese.
- KABB skal øke og videreutvikle punkt- og storskrifttilbudet sitt i
samarbeid med aktuelle fagmiljøer.
- Det er svært viktig at KABB styrker sin kompetanse om hvordan
synshemmede og personer med dysleksi og lesevansker benytter seg av
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digital teknologi. Vi skal knytte oss til kunnskaps- og kompetansemiljøer
slik at vi blir i stand til å gi støtte til våre brukere og medlemmer.
- KABB skal produsere og publisere egne podkaster med informasjon og
temaer som er relevante for målgruppen.
d. Barn og ungdom.
KABB vil medvirke til at barn og ungdom i våre målgrupper får oppfylt sin
rett til trosopplæring. Vi vil gjøre en ekstra innsats for å rekruttere i yngre
aldersgrupper og utvikle et nytt barne- og ungdomsarbeid med gode
møteplasser både fysisk og digitalt. Det skal arbeides med et
podkasttilbud til barn i samarbeid med andre organisasjoner.
e. Innvandrere og minoriteter
Det er et mål at minoriteter skal inkluderes i KABB sine tilbud. I perioden
vil vi spesielt arbeide med synshemmede innvandrere og andre med
ikke-norsk etnisk bakgrunn.
f. Bemanning og kompetanse
Vi vil heve kompetansen hos de ansatte på områder som knytter seg til
våre kjernevirksomhet, som f.eks. synstap og dysleksi, diakoni, sjelesorg
og universell utforming. Dette kan skje ved å kartlegge kompetansen i
staben og legge til rette for videreutdanning og kursing av ansatte, og
ved nyrekruttering.
KABB skal øke sin kompetanse og ta i bruk gode verktøy innen
prosjektledelse og prosjektstyring.
KABB skal ha godkjente og solide fagsystemer til kartlegging og
oppfølging av medlemmer og brukere. Våre ansatte skal være oppdatert
på og bruke digitale arbeidsverktøy for samhandling, prosjektstyring og
arbeidsflyt i organisasjonen.
Styret skal gjennomgå oppgavene staben gjør med tanke på muligheten
for å redusere eller sette ut tjenester som ikke er en del av
kjernevirksomheten.
g. Finansiering og innsamling
KABB skal drive et lønnsomt inntektsarbeid. Nye innsamlingsaktiviteter
skal gi et økonomisk overskudd som kommer brukere og medlemmer til
gode.
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Vi skal utvikle innsamlingsarbeidet vårt på en måte som våre
medlemmer og brukere opplever som etisk og verdig.
Vi skal jobbe aktivt og påvirke politisk for å øke tilskudd til ulike former for
tilrettelegging for våre målgrupper.
h. Informasjon, samarbeid og påvirkning
Vi vil utvikle samarbeidet med organisasjoner, institusjoner og fagmiljøer
som har sammenfallende interesser med KABB.
KABB skal fortsette å utvikle det gode samarbeidet med Den norske
kirke og de kristne trossamfunnene i Norge. Vi skal jobbe for å bli en
aktiv og relevant samarbeidspartner innen tilrettelegging og universell
utforming for våre målgrupper.
Vi skal aktivt påvirke kristne kirkesamfunn og organisasjoner og politiske
miljøer til ikke-diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.
i. Organisasjonens navn
Det skal settes i gang en prosess som tar sikte på skifte navn på
organisasjonen slik at det blant annet favner målgruppene KABB jobber
for.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner Landsstyrets forslag til strategiplan for
2022 - 2025

Sak 10/2022: Fastsettelse av medlemskontingent for
neste periode
Dette er en fast post på alle generalforsamlinger. Det foreligger ikke
forslag til endringer av kontingent.
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen 2022 gjør ingen endringer i KABBs
medlemskontingent.
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Sak 11/2022: Revisjon av vedtekter for Kristent Arbeid
Blant Blinde og svaksynte, KABB.
Bakgrunn for landsstyrets ønske om å revidere og justere lovene er både
språklige, praktiske og omhandler endringer i krav til tillitsvalgte og hvem
som kan bli medlemmer.
Styret ønsker i hovedtrekk å:
- endre betegnelsen av regelverket fra lover til vedtekter.
- endre målgruppen fra syns- og lesehemmede til: «personer med
synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi»
- åpne kriteriene for medlemskap i KABB, slik at de blir i tråd med de
kravene Bufdir stiller til medlemskap i en interesseorganisasjon som
KABB. Dette vil også utløse mer driftsstøtte til KABB som
interesseorganisasjon.
- fjerne formuleringen om at tillitsvalgte må være bekjennende kristne og
knytte dette til kravet om lojalitet til KABBs formålsparagraf og
beskrivelsen av vårt tros- og verdigrunnlag.
Hvert punkt heretter viser til et endringsforslag eller en lovparagraf.
Pkt 1: Tittel: Lovverk for KABB – vedtatt Generalforsamling 2016
Forslag til endring:
Endres til «Vedtekter for KABB»
Pkt 2: Spesifisering av begreper
Synshemmede – blinde og svaksynte
Lesehemmede – mennesker som ikke kan lese vanlige bøker
grunnet dysleksi, fysisk funksjonsnedsettelse,
muskelsvinnsykdommer el. lign.
Forslag til endring:
Denne teksten fjernes – vi bruker nye begreper i teksten.
Pkt 3: § 1 FORMÅL
Slik lyder paragrafen i dag:
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB) er en frivillig
organisasjon, som arbeider for å fremme aktiv deltakelse gjennom
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likepersonsarbeid, likestilling og bedrede livsvilkår for syns- og
lesehemmede, ved å:
a) skape møtepunkter som gir økt selvtillit, bidrar til gjensidig vekst
og utvikling, og setter den enkelte bedre i stand til å delta aktivt i
samfunns- og menighetsliv.
b) gjøre informasjon og litteratur tilgjengelig for målgruppen.
c) påvirke samfunnet, og særlig kristne menigheter og
organisasjoner til å gjøre sine tilbud universelt utformet og legge til
rette for at syns- Verdigrunnlaget er den felles kristne tro, slik den
er uttrykt i Bibelen og Den apostoliske trosbekjennelse.
Virksomheten sikter mot å formidle verdien av kristen tro.
Forslag til endring i paragraf 1 Formål:
Vi ønsker å endre målgruppebeskrivelsen slik at den blir mer presis
og oppdatert i forhold til begreper som brukes i dag. Personer med
dysleksi og lesevansker kjenner seg ikke komfortable med
uttrykker lesehemmet.
Første avsnitt endres til: «Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte
(KABB) er en frivillig organisasjon, som arbeider for å fremme aktiv
deltakelse gjennom likepersonsarbeid, likestilling og bedrede
livsvilkår for personer med synsnedsettelser, lesevansker og/eller
dysleksi», ved å:»
Dette begrepet skal brukes konsekvent gjennom hele dokumentet
og i KABB sin omtale om hvem som er våre målgrupper.
Pkt 4: § 2 MEDLEMSKAP
Slik lyder paragrafen i dag:
Syns- og lesehemmede kan tegne medlemskap i KABB.
Familiemedlemmer som er oppført på samme adresse som synsog lesehemmede medlemmer kan tegne familiemedlemskap. Nære
pårørende (familie som står i nær relasjon eller verge) til syns- og
lesehemmede kan også tegne medlemskap.
Andre som er interessert i KABBs arbeid kan bli støttemedlemmer.
Forslag til endringer:
1. syns- og lesehemmede endres til «synshemmede og
personer med dysleksi og leseutfordringer»
2. KABB bør åpne for at flere kan bli medlemmer i
organisasjonen. Dette er helt vanlig flere
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interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. I tillegg til brukere som har diagnose som er
godkjent for å bruke tjenestene så kan alle andre som ønsker
å støtte KABB sak oppnå samme status.
Hvorfor ønsker vi dette
- For det første er vanlig praksis i andre interesseorganisasjoner at
folk som vil «heie på» og støtte en sak kan bli medlemmer av
organisasjonen. KABB er en liten organisasjon med få medlemmer
vi trenger alle de medlemmene vi kan få. Det vil styrke vår
berettigelse og posisjon.
- Som interesseorganisasjon for funksjonshemmede mottar KABB
offentlig driftsstøtte fra Bufdir. Direktoratet beskriver i sine
retningslinjer at det ikke er noe krav at medlemmer må ha en
funksjonsnedsettelse for å kunne være fullverdige og tellende
medlemmer. Dette har vi undersøkt og drøftet med direktoratet.
Medlemskap i KABB utløser om lag 1300 kr i driftsstøtte pr
medlem. I dag mottar KABB 676.000.- i driftstøtte. En dobling av
medlemsmassen vil doble tilskuddet.
Hva betyr dette i praksis
- Alle medlemmer skal ha fulle demokratiske rettigheter – de vil si
at de har stemmerett og at de er valgbare til alle organer i KABB.
- Men personer som ikke har funksjonsnedsettelser som er knyttet
til organisasjonens formål eller er pårørende kan ikke ha flertall i
organisasjonen. Det må alltid være fleste med
funksjonsnedsettelse eller pårørende medlemmer –
organisasjonen må evt sette et medlemstak som kan justeres over
tid.
- I tillegg skal funksjonshemmede og deres pårørende alltid ha
flertall i alle styrende ledd i organisasjonen. Det betyr for eksempel
at flertallet i landsstyret alltid skal være personer som kommer fra
KABBs målgruppe.
Ansatte kan ikke være medlemmer
- Det må settes en begrensning for ansatte i KABB. De kan ikke ha
stemmerett på generalforsamling eller bli valgt inn i styre så lenge
de jobber i KABB. Da får vi en uryddig organisasjon som
sammenblander roller på en uheldig måte. Dersom paragraf 2
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endres bør det inn en setning om at «Ansatte i KABB kan ikke bli
medlem av KABB».
Slik vil paragrafen lyde etter endring:
§ 2 Medlemsskap
Personer med synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi,
deres pårørende og andre interesserte som vil støtte KABBs
formål, kan tegne medlemskap i KABB.
Det gis anledning til å tegne familiemedlemskap, forutsatt at dette
tegnes på samme bostedsadresse som et personlig hovedmedlem.
Medlemskap gir fulle demokratiske rettigheter i
organisasjonen. Men alle styrende organer i KABB skal alltid ha
flertall av medlemmer fra målgruppa og deres pårørende, slik den
er beskrevet i formålsparagrafen.
Ansatte i KABB kan ikke være medlemmer av KABB.
Medlemskontingenten fastsettes av KABBs generalforsamling og
skal være innbetalt senest 31. desember.
PKt 5: § 3 GENERALFORSAMLINGEN
Slik lyder paragrafen i dag:
Generalforsamlingen er KABBs høyeste myndighet.
Generalforsamling avholdes hvert tredje år i perioden mai - august.
Tid og sted for generalforsamlingen bestemmes av Landsstyret.
Ordinær generalforsamling kunngjøres for medlemmene minst 4
måneder på forhånd.
Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 2
måneder før generalforsamlingen. Saksdokumenter gjøres kjent for
medlemmene 1 måned før generalforsamlingen.
Godkjent protokoll skal foreligge senest 4 uker etter
generalforsamlingen.
Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent har
tale-, forslags- og stemmerett på generalforsamlingen.
Valgte representanter av Landsstyret eller lokale foreningers styrer,
som ikke er medlemmer, har tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett på generalforsamlingen. Alle tillitsvalgte i
organisasjonen skal være bekjennende kristne.
Forslag til endring:
- Landsstyret ønsker å endre formulering om at «Alle tillitsvalgte i
organisasjonen skal være bekjennende kristne». KABB bør ikke ha
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en «bekjennelsesparagraf». For mange troende er svært fremmed
å skulle avlegge en bekjennelse for å bli godkjent for ulike verv.
Styret foreslår at det endres til:
Alle tillitsvalgte skal være lojale mot KABBs formålsparagraf som
bygger på den felles kristne tro, slik den er uttrykt i Bibelen og Den
apostoliske trosbekjennelse.
Pkt 6: § 4 GENERALFORSAMLINGENS FUNKSJONER
Slik lyder paragrafen i dag:
Generalforsamlingen ledes av valgte dirigenter, og valgte
referenter fører protokoll.
På generalforsamlingen behandles følgende saker:
Valg av dirigenter, referenter, tellekorps og to medlemmer til å
undertegne protokollen.
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Regnskap for de tre foregående år legges frem til orientering.
Budsjett for inneværende år legges frem til orientering.
d) Godkjenning av Landsstyrets melding for siste treårsperiode.
e) Retningslinjer og planer for den fremtidige virksomheten.
f) Fastsettelse kontingenten for medlemskap, familiemedlemskap
og støttemedlemskap.
g) Valg av landsstyre på fem medlemmer: Leder, nestleder,
sekretær, fjerde styremedlem, femte styremedlem samt tre
varamedlemmer.
h) Valg av valgkomité på tre medlemmer samt et varamedlem.
i) Andre saker til behandling.
Avgjørelse på generalforsamlingen skjer med alminnelig flertall når
disse lover ikke bestemmer noe annet. Alle avstemninger skal skje
ved navneopprop, bortsett fra valg som skjer skriftlig.
Generalforsamlingen kan vedta annen voteringsmåte
Forslag til endring:
Dersom medlemskapet endres til å være åpent må punkt f i
paragraf 4 endres til: «f) Fastsettelse av kontingent for
medlemskap.»
Pkt 7: § 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Slik lyder paragrafen i dag:
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Ekstraordinær generalforsamling kalles sammen når Landsstyret
finner det nødvendig, eller når minst 25 prosent av medlemmene
krever det.
Ekstraordinær generalforsamling kunngjøres for medlemmene
minst 4 uker før generalforsamlingen finner sted.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker den
er kalt sammen for, og foretar de valg som kan bli en følge av
møtets vedtak.
Protokoll skal utferdiges og vedtas før møtet heves.
Ingen forslag til endringer
Pkt 8: § 6 LANDSSTYRET
Slik lyder paragrafen i dag:
Landsstyret skal lede KABBs arbeid mellom generalforsamlingene.
Det påligger Landsstyret å forberede de saker som skal legges
frem for generalforsamlingen.
Landsstyret skal arbeide for å gjøre KABBs tilbud kjent og
tilgjengelig for syns- og lesehemmede.
Landsstyret har fullmakt til å kjøpe, selge og pantsette fast
eiendom. Organisasjonen tegnes av generalsekretær og
Landsstyrets leder i fellesskap.
Landsstyret vedtar budsjett og regnskap.
Forslag til endring:
Syns- og lesehemmede endres til «Personer med
synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi»
Pkt 9: § 7 LANDSSTYRETS SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID
Slik lyder paragrafen i dag:
Landsstyrets leder og nestleder må være syns- eller lesehemmet
medlem.
Alle Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer velges på hver
generalforsamling.
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene valgt
av generalforsamlingen er til stede. Ved stemmelikhet er lederens
stemme avgjørende. Syns- og lesehemmede medlemmer må ha
flertall i Landsstyret.
Landsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg. Vedtakene i
arbeidsutvalget må godkjennes av Landsstyret.
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Forslag til endring:
Første setning: Landsstyrets leder og nestleder må være synseller lesehemmet medlem, endres til:
«Landsstyrets leder og nestleder må være er et medlem med
synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi.
Syns- og lesehemmede medlemmer må ha flertall i Landsstyret,
endres til:
«Medlemmer med synsnedsettelser, lesevansker og/eller dysleksi
må ha flertall i landsstyret.»
Pkt 10: § 8 KABBs ANSATTE
Slik lyder paragrafen i dag:
KABBs medarbeidere ansettes av og står ansvarlige overfor
Landsstyret. Generalsekretær forbereder saker for Landsstyret og
deltar på Landsstyrets møter med tale- og forslagsrett.
Generalsekretær plikter å holde Landsstyret løpende orientert om
virksomheten. Intet tiltak av betydning kan settes i gang uten
Landsstyrets godkjenning.
KABBs fast ansatte medarbeidere har rett til å velge en fast
representant til Landsstyret. De ansattes tillitsvalgte møter i
Landsstyret med tale-, forslags- og stemmerett. De fast ansattes
representant velges for ett år om gangen med personlig
varamedlem. Generalsekretær kan ikke velges som ansattes
representant. Ansatte i KABB må arbeide i tråd med § 1.
Ingen forslag til endringer
Pkt 11: § 9 LOKALFORENINGENES VIRKSOMHET
Lokalforeninger kan søke landsstyret om tilslutning til KABB, og har
de rettigheter og plikter som framgår av disse lovene, eller som
generalforsamlingen eller landsstyret vedtar. Foreningene skal
arbeide i samsvar med organisasjonens formål (jf §1), og bruken
av innsamlede midler skal gjenspeile dette.
Foreningene skal ha årsmøter, der alle KABBs medlemmer bosatt i
foreningens arbeidsområde har stemmerett.
På årsmøtene velges det et styre, som består av minst tre
personer. Flertallet i styret må være medlemmer i KABB.
Videre behandler årsmøtene årsmelding og regnskap for
foreningen. Disse dokumentene sendes KABBs administrasjon
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Ingen forslag til endringer
Pkt 12: § 10 LOVENDRINGER
Slik lyder paragrafen i dag: Forslag til endringer av disse lover skal
sendes KABBs landsstyre innen utgangen av året før
generalforsamlingen. Vedtak om lovendring krever 2/3 flertall.
Forslag til endring:
Tittel endres til: «§ 10 Vedtektsendringer»
Videre bytter vi ut lover med vedtekter:
«Forslag til endringer av disse vedtekter skal sendes KABBs
landsstyre innen utgangen av året før generalforsamlingen. Vedtak
om vedtektsendringer krever 2/3 flertall.»
Pkt 13: § 11 OPPLØSNING
Slik lyder parafgrafen i dag:
Forslag om oppløsning av KABB må fremmes gjennom
Landsstyret som forbereder og fremmer saken for
generalforsamlingen. Forslaget forelegges medlemmene til
uttalelse. Forslag om oppløsning må være tilrådd av et enstemmig
landsstyre. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall på to
påfølgende ordinære generalforsamlinger. Organisasjonens midler
skal i tilfelle oppløsning avsettes til arbeid blant syns- og
lesehemmede i samsvar med disse lovers formålsparagraf.
Ingen forslag til endringer

Sak 12/2022: Valg av Landsstyret
Det avholdes generalforsamling hvert tredje år, og valgordningen er slik
at alle kandidatene står på valg. Valgkomiteen har derfor fått i oppdrag å
komme med forslag på kandidater til alle posisjonene i styret.
Landsstyret for perioden 2019-2022 har bestått av:
Kjersti Lium, leder
Sidsel Bredvei, nestleder
Heidi Andersen Madsen, 3. styremedlem
Ove Heskja, 4. styremedlem
Mette Lilleeng, 5. styremedlem
Marianne Schill Reinsnes, 1. varamedlem
Cathrine Ahlsen, 2. varamedlem
Bjørn Hanssen, 3. varamedlem
Kari Kvernhusengen Undeland, ansattes representant
Hilde Løwèn Grumstad, vara for ans. Representant
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Valgkomiteens forslag til nytt styre for perioden 2022-2025 legges fram
under generalforsamlingen.
Valgkomiteen har gjort et solid stykke arbeid og valgt ut kandidater de
mener gir landsstyret en god sammensetning, faglig kunnskap og for
representasjon. Det er lov å komme med benkeforslag under KABB sin
generalforsamling, men kandidater som foreslås må alltid forespørres på
forhånd.

Sak 13/2022: Valg av valgkomité
Valgkomitéen har i perioden 2019-2022 bestått av:
Magne Bjørndal, leder, Inger Anne Ilebekk og Irene Bøhn, Wenche
Borgen Odden (varamedlem).
Forslag til ny valgkomite presenteres på generalforsamlingen.
Vedlegg sak 6/2022: Regnskap for siste periode – KABB
KABB resultatregnskap 2019, 2020, 2021 med noter
Vedlegg sak 7/2022: Budsjett for 2021 – KABB
KABB budsjett 2021 til orientering
Vedlegg sak 8/2022: Regnskapet for KABB Produksjon AS
Regnskap KABB produksjon AS 2019, 2020, 2021 med noter
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