Referat fra ISOC møte 2015-11-03!
!
Varslet frafall per e-post: Torgeir Waterhouse, Alf Hansen, Merete Asak!
!

Til stede: Marius Hole, Bjørn Vik, Maja Enes, Willy Domaas, Thomas Gramstad, !
Eirik H. Blix (Referent)!

!
Møtet foregikk på Webex.!
!

Sak 1 Medlemsmøte!
Det jobbes med medlemsmøte på Frivillighetshuset og agenda er satt som «Hvorfor er åpent
Internett viktig for deg?» De som kan fra styret møter opp kl 15.30 den 19. november 2015 på
Frivillighetshuset (Tøyen) og hjelper til og rigger til. De som kan hjelper til og rydder etterpå.!

!

Sak 2 Årsmøte 2016!
Vedtekter og antall i styrte!
Det ble diskturert løst angående antall i styret og nevnt vedteker. Det ble tatt opp at det er
vanskelig med ett styre hvor det er få om det ikke er nok folk til å være vedtaksdyktige, det
ble nevnt at det er fordel med å ha mange i styret siden noen er aktive i noen perioder. Det
ble tatt opp ønske om valgkomite. Ingen beslutning ble tatt.!

!

Dato for nytt møte!
Ønsker å ha nytt årsmøte innen 1. kvartal neste gang på grunn av vedtekter.!
Ble enige om dato for nytt årsmøte 10. mars 2016.!

!

Sak 3 Kasserer!
Ingen vil stille som kasserer, vi har derfor ikke tilgang på kontoen vår enda.!
Ingen kasserer utnevnt, utsatt til neste møte.!

!

Sak 4 Nyhetsbrev!
Bjørn Vik tar på seg ansvaret for å skrive nyhetsbrevet for ISOC i desember.!
Nyhetsbrevet skal tas opp på styremøtet i desember før det blir sendt ut.!

!

Sak 5 Utenriks!
God oppdatering på egen mail fra Alf.!
!
!

Sak 6 Eventuelt!
Dato for neste møte!
Det blir lagt frem ønske om at annet hvert møte skal være fysisk og ikke alle på video.
Møter blir da i lokaler da med Webex kapabilitet og man kan også delta remote.!
Neste møte hos Blix Solutions i Gullhaugveien 1, tirsdag 1. desember kl 20.00.!

!

Januar-møte etter ferie!
Utsetter møtet i januar 2016 fra 5. til 12. januar.

