
Referat fra styremøte i !
ISOC Norge, 3. mai 2016!
!
Møte foregikk på Webex!!
Tilstede Maja Enes, Alf Hansen, Marius Hole, Ronja Gustafsson, Torgeir Waterhouse, 
Eirik H. Blix, Knut Storvik!!
Referent Eirik H. Blix!!
Sak 1 Referent!
Eirik H. Blix er referent!!
Sak 2 Orientering!
• Hva har skjedd siden sist!

• ISOC Norge har gjennomført arbeidsmøte og Maja oppsummerer fra dette.!
• Ronja har fått stipend for reise til EuroDIG fra ISOC sentralt.!
• Thomas har videresendt styret informasjon angående stortingsmeldingen 

«Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.»!!
• Fra verden!

• Olga ble valgt til board of trustee.!
• Kathy Brown (ISOC CEO) har talt på G7 møte om åpent Internett - isoc.org!!

• Saker til nyhetsbrevet — i juni!
• Domsbeslutning — Åndsverkloven i Sverige!
• Digital Agenda lansert 16. april - ekomplanen!!

Sak 3 Stemme over epost!
Slik det er nå har alle tidligere styremedlemmer isoc.no-epostadresse, selv om styremedlemmene 
er inaktive.!
Forslag til ny prosess: Alle som har et gjeldende verv i vid forstand kan ha en isoc.no e-post 
addresse. Tidligere styremedlemmer som er inaktive vil få sin isoc.no-adresse slettet.!
Forslaget er vedtatt med alle 7 stemmeberettigete som er tilstede.!!!
Sak 4 IPv6 arrangement!
Forslag fra Eirik om å ha en litt mer teknisk hands-on tilnærming til IPv6, ikke bare at noen 
står og snakker om temaet. !!
Marius kommer med innspill om at vi spør KANDU om de er interessert i å ha et delt 
arrangement om dette slik som vi gjorde på forrige medlemsmøte, dette bl.a. fordi det er 
ønske i KANDU om ha flere arrangementer.!!
Ronja tar hovedansvar for å arrangere. !
Marius og Eirik stiller som ressurspersoner for Ronja.!!

http://isoc.org
http://isoc.no
http://isoc.no
http://isoc.no


Sak 5 Høringen i Sverige/Åndsverksloven!
Det er ønskelig at det blir skrevet et blogginnlegg om hva ISOC Norge synes om dommen 
og konsekvensen av denne. Ingen tok på seg ansvartet om å skrive et slikt innlegg.!!
Sak 6 Aktivitet i Bergen!
Webex med Cecilie W., hun forteller om datamiljøet i Bergen. Tror ikke så mange vet om ISOC. !
Ønsker at vi sier ifra i god tid når vi har arrangementer i Oslo så de kan få til viewing/streaming.!
De vil gjerne høre om høringsuttalelser så man kan bidra sammen på de fremover.!!
Den siste torsdagen i hver måned har Bergen Linux User Group medlemskveld med foredrag.!!
Forslag fra Marius om å ha et innlegg på BLUG kveld hvor man forteller om Internet Society og 
foreningens aktiviteter, herunder chapters, policy arbeid, IETF, .org TLD, for så å følge opp med 
det er gratis å bli medlem og hvordan man kan bli medlem.!!
Innspill fra Torgeir om at det er lurt at vi hekter oss på andre foreninger sine kvelder siden det er 
vanskelig med våre lille kapasitet i ISOC å tiltrekke deltakere på arrangementer alene.!!
Cecilie sier at BLUG kan muligens dekke reisekostnader, og de kan arrangere overnatting.!!
Maja kommer med innspill om at det kan være lurt med to møter. Først komme innom for et møte 
om ISOC generelt og deretter ha et temamøte i Bergen til neste år.!!
Cecilie tror det vil dukke opp rundt 50 personer på et arrangement som dette.!
Maja kan ikke dra nå til høsten, men forhåpentligvis har noen andre mulighet.!
Etter BLUG sin kalender er det ledig for å ha foredrag enten i oktober eller november.!!
For å holde et arrangement trenger BLUG følgende fra oss!
* noen som vil komme og snakke!
* tagline på den som skal komme og snakke!
* 4 linjer av den som skal snakke!
* minium 4 linjer om de skal snakke om!
* URL til nettside og annen informasjon som skal promoteres!!
Sak 7 Eventuelt!!
• Postadresse!
Torgeir har post addressen i dag. Torgeir forteller hvorfor det ble gjort sånn. Ved neste 
ledervalg endres postaddresse til leders adresse i Brønnøysund.!!
• IETF-kandidat!
ISOC sentralt har spurt om vi kjenner en «senior policymaker» som kan dra på en IETF 
møte, det er mulig å få dekket reisen. Maja skal foreslå Torgeir til møtet. Knut er 
interessert, Maja skal sende Knut mer info.!!
• ISOC-ECC!
Ronja har blitt invitert til reoppstart av ISOC-ECC på EuroDIG møte.!!!
Til neste gang må alle huske å finne saker til nyhetsbrevet.!
Har noen lyst å mulighet til å dra til Bergen for å holde foredag?


