
Referat, godkjent 2017-10-03. 

  

Når:       Tirsdag, 5/9-2017, kl. 20:30 – 22:05 

Hva:           Styremøte, ISOC Norge 

Hvem:    ISOC Norge styret 

Tilstede: Salve J. Nilsen, Knut Storvik, Ole Trøan, Marius Hole, Alf Hansen 

(møteleder).   

Fravær:  Maja Enes, Eirik H. Blix, Torgeir Waterhouse, Thomas Gramstad 

Hvor:      WEBEX 

Referent:   Salve J. Nilsen og Alf Hansen 

 

 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte og status på aksjoner. 

Status på aksjonene ble gjennomgått. Revidert aksjonsliste blir fulgt opp mot neste 

møte. 

 

Vedtak: Referatet, datert 2017-06-14, fra styremøtet den 13. juni 2017, godkjennes. 

 

2. Administrativ status 

• Maja Enes innvilges permisjon fra styret ut perioden. 

• ISOC Norge er nå korrekt registrert i Brønnøysund. 

• Økonomisk status mangler. 

Aksjon: Kasserer sender til styret snarest til en enkel status pr. dagens dato. 

• Antall medlemmer pr i dag: 154. 

• Søknad om medlemskap i EURALO er sendt. Når søknaden er akseptert, kan 

medlemmene oppfordres til deltagelse. 

• Internett i Norge policy forum: 

Styret vil vedlikeholde en oversikt over forskjellige kanaler og fora i Norge og vurdere 

hvordan de forskjellige interesseområdene kan samordnes i forhold til ISOC sin 

visjon. 

• Svar på søknad om midler fra Chapter admin fund, er ikke mottatt ennå. 

• Tentativ dato og sted for neste årsmøte er torsdag 1. mars 2018 kl. 19:00, i 

Frivillighetshuset, Oslo. 

Aksjon: Marius sjekker om Frivillighetshuset er ledig for årsmøtet. 

 

3. Faglig status 

• Styret slutter seg til en støtte til Jan Tore Sanner sin beslutning om at stemmene ved 

årets stortingsvalg skal telles manuelt. 

• Høringen om nye personvernregler (GDPR): Medlemmene er oppfordret til å komme 

med innspill innen 1. oktober 2017. Høringsfrist er 16. oktober 2017. 

Aksjon: Salve leder utformingen av høringssvaret, men er avhengig av at flere deltar. 

De øvrige styremedlemmene inviteres til å delta. 

o Digitalt grenseforsvar: Styret slutter seg til at det sendes ut en støtteerklæring til 

http://www.uhuru.biz/?p=1821 .  

 

 

http://www.uhuru.biz/?p=1821


4. Nyhetsbrev nr. 4, 2017. 

Utkast til nyhetsbrev var utsendt. 

 

Aksjon: Alf og Ole inviterer resten av styret til et lunchmøte på appear.in torsdag 14. 

september 2017 kl. 12:00 – 13:30 for å ferdigstille nyhetsbrevet og planlegge 

medlemsmøte i månedsskiftet september/oktober 2017, se neste sak. 

 

5. ISOC Norge Medlemsmøter 

For å engasjere medlemmene bedre, søkes arrangert fysiske temamøter sentralt i Oslo, 

med inviterte innledere, gjerne med panel, diskusjon og mingling etter møtet.  

 

Aksjon: Knut registrerer ISOC Norge på meetup.com og Alf sjekker snarest konkret 

mulighet for å benytte en allerede forespurt innleder fra UNINETT. 

 

6. Eventuelt 

• ISOC Norge sitt nedslagsfelt og profil (handlingsplan): ISOC Sverige har utarbeidet 

et tilsvarende dokument som kan benyttes som basis. 

 

 

 

 

 

 

 


