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Hei, 

Nyhetsbrev juni 2015 

ISOC Norge: Årsmøte 31. august 
Tidspunktet for årsmøtet er tentativt satt til 31. august 2015. Vi er klar over at vedtektene har 

bestemmelse om at årsmøtet skal avholdes i 1. kvartal, men ber om forståelse om at vi ikke greide å 

holde denne bestemmelsen. 

  

Detaljer om sted samt sakspapirer vil bli sendt ut til alle medlemmer. 

  

Styret benytter anledningen til å oppfordre alle til å vurdere om de kan bidra i et nytt styre. Vi ønsker 

større aktivitet og gjennomslagskraft  nye personer og ideer er derfor viktig for ISOC Norges videre 

arbeide. 

Snowden får årets Bjørnsonpris 
Bjørnstjerne Bjørnsonprisen deles ut årlig og går til en person eller en institusjon som har bidratt i 

stor grad i en internasjonal sammenheng innen det området som omfattes av Bjørnsonakademiets 

formål. Bjørnsonprisen skal «arbeide for fremme av litteratur og for kunnskap om også andre 

litterære og kulturelle ytringsformer enn de som tilhører vår egen kulturkrets, også for ytringsfrihet i 

Bjørnstjerne Bjørnsons ånd. 

  

ISOC Norge bifaller avgjørelsen. Det vil bli lagt merke til at Snowden får en slik utmerkelse.  

  



NIX ‐ sårbarhet 
ISOC hadde et kort innlegg på NIX sitt medlemsmøte 15 juni hvor vi stillte noen spørsmål rundt 

Internetts sårbarhet i Norge. Dette for å bringe opp en debatt om Internettleverandørene vil klare seg 

greit om NIX går ned. 

Møte i Norpol 
ISOC Norge er representert i Norpol. Norpol er et rådgivende organ som bidrar i utviklingen av 

regelverket for .nodomenet. NORID administrerer toppnivået .no. 

  

På agendaen 29. april sto en gjennomgang av klageordningen for .NO, DNSSEC utviklingen i .no sonen 

og samarbeid mellom NORID, Patentstyret og Brønnøysundsregisteret. 

  

ISOC Norge vil publisere et fullstendig referat fra møtet når dette foreligger. 

USA vedtar ny overvåkingsreform 
USAs president Barack Obama undertegnet 2. juni lovpakken “USA Freedom Act” som innebærer en 

stor reform av overvåkingen den amerikanske etterretningstjenesten NSA driver. 

“The Freedom Act” erstatter den tidligere ordningen «Patriot Act», der NSA samlet inn alle data om 

amerikansk telefonkommunikasjon, med et mer målrettet system. Den nye loven regulerer hvordan NSA 

får innsyn i amerikanske telefondata og regnes som en skjerpelse. 

  

Byrået vil ikke kunne samle inn telefonnumre, datoer og klokkeslett for samtaler, men vil fortsatt kunne 

lagre innholdet i samtaler fra millioner av amerikanere. 

  

ISOC Norge støtter seg til Snowdens uttalelse om at dette er et steg i riktig retning. Du kan lese hans 

innlegg in NY Times her. 

  

Vi kan informere at denne saken har indirekte relevans her i Norge. For de av ISOC medlemmene som 

ikke har lest boken Overvåket , kommer det frem at et av NSAprogrammene samlet også inn 33% 

metadata fra Norge over en tidsperiode. Det ville være interessant å stille seg spørsmål hvordan dette 

fant sted. 

Sverige: Dom i thepiratebay.se og piratebay.se saken 
En prinsipiell domsavgjørelse ble tatt av den svenske Tingsrätten: Tingsrätten valgte ikke å bifalle 

anklagerens krav mot .SE, men thepiratebay.se og piratebay.se skal fratas innehaveren og overføres til 

den svenske statens eie. 

  

Vi är nöjda med att tingsrätten har valt att gå på vår linje och håller med i vår argumentation; att vi i vår 

roll som toppdomänadministratör inte ska avgöra vad som i ett enskilt fall strider mot lag eller inte, säger 

Elisabeth Ekstrand chefsjurist på .SE. 

  



ISOC‐verdensmøte Intercommunity 2015 
En sjanse til å delta på et ISOCmøte med representanter fra ledelsen og fra rundt om i det globale 

ISOCnettverket. Møtet er lagt opp til at man kan delta online fra der hvor man sitter, eller at man kan 

delta på et regionalt event. I Europa er det to slike regionale events; ett i Amsterdam, ett i Geneve og ett 

i Istanbul. For å delta på disse regionale eventene er det stort sett bare å melde seg på, og fly ned. 

Dersom du har lyst til å sitte hjemme og logge på og bli med (eventuelt også bare for å logge på og se 

hva dette er for noe), så er det den 7. juli klokka 22, eller den 8.juli klokka 08. Det varer 2,5 timer.  

  

For mer info, se på https://www.internetsociety.org/intercommunity2015/  
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