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Referat, godkjent på styremøte 8. september 2021. 
  
Når:      Onsdag 9. juni 2021, kl. 19:30–20:10 
Hva:          Styremøte, ISOC Norge 
Hvem:   ISOC Norge styret 
Tilstede: Tom Fredrik Blenning, Alf Hansen, Salve J. Nilsen 
Møteleder: Salve J. Nilsen 
Referent: Alf Hansen 
Fravær:  Christer Fekjan, Steinar Grøtterød 
Hvor:  Online møte, Zoom. 
 
Saksliste: 

 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referatet fra styremøte den 12. mai 2021 godkjennes og publiseres på isoc.no. 

 
2. Administrative oppgaver. 

Styret fulgte opp et punkt på aksjonslista for administrative og driftsmessige oppgaver: 

• ISOC Admin Funding 2021: Frist for innsending av søknad er 30. juni 2021. Salve 
følger opp. 
 

3. Økonomistyring og fullmakter. 
Styret drøftet behovet for informasjon til nye styremedlemmer om hvordan foreningen 
styres. Dette gjelder bl. a. regler for:  

• Bruk av foreningens bankkort. 

• Eventuell kontrasignatur for belastning av konto. 

• Hvilke beløp kan enkeltpersoner belaste, hvilke krever utvidet godkjennelse. 
 

Tom Fredrik vil skrive et notat om dette slik at styret kan godkjenne en prosedyre ved 
neste styremøte. 
 
Vedtak: Styret skal etablere et årshjul. 
 

4. Tekst-gruppa 
● Ny handlingsplan for ISOC sentralt: Salve sender ut informasjon til medlemmene 

om denne. 
 
5. Events-gruppa 

• Sommersamling på Huk (NUUG arrangement). Vi avventer invitasjon fra NUUG.  
Det antas at dato er fastsatt til 13. juli 2021. 
 

6. EURALO (ICANN) 
Utsettes. 
 

7. ISOC sentralt. 

• Steinar har fulgt opp etter møtet med Nick Hyrka og har oppdatert databasen. 
Noe gjenstår. 
 
 
 
 

https://www.isoc.no/wp-content/uploads/2021/06/2021-05-12-Referat-styremote-ISOC-Norge.pdf
https://www.isoc.no/
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8. Tidligere ISOC-NO-eksterne møter 

• ICANN71, pågår, virtuelt møte, https://www.icann.org/ 

 
9. Kommende ISOC-NO-eksterne møter 

• EuroDig, 28.-30. juni 2021, viktig for IGF-NO arbeidet, 
https://www.eurodig.org/get-involved/planning-process/  

 
10. Kommende ISOC-NO-interne møter 

• ISOC Norge ønsker å arrangere et medlemsmøte i september 2021. I neste 
melding til medlemmene om ISOC sin handlingsplan vil Salve be medlemmene 
om forslag til tema. 

 
11. Eventuelt 

• Neste styremøte er planlagt fysisk, tirsdag 13. juli 2021 kl. 13:00 i forbindelse med 
NUUG-arrangementet på Huk. Dersom Huk-arrangementet flyttes i tid vil 
styremøtet flyttes tilsvarende. 

https://www.icann.org/
https://www.eurodig.org/get-involved/planning-process/

