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Sak 1: Valg av referent
Alf Hansen er referent.

Sak 2: Siden sist
IGF (Internet Governance Forum) i Norge er i dag en ren myndighetssak. Styret ønsker at
Norge skal ha minst ett IGF som er nøytralt forankret.
Maja legger en notis om dette inn i neste nyhetsbrev.

Sak 3: Konstituering av styre (valg av leder og nestleder)
Maja Enes ble enstemmig valgt til leder for ISOC Norge.
Merete Asak ble enstemmig valgt til nestleder.

Sak 4: Diskusjon - E-tjenestens overvåking av all kommunikasjon inn/ut av Norge og
Regjeringens forslag om større anledning til å bruke overvåking
Bakgrunn:
• https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ser-pa-problemstillinger-ved-tilgang-til-dendigitale-informasjonsflyten-inn-og-ut-av-norge/id2476992/
• http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Regjeringen-vurderer-a-la-E-tjenesten-faovervake-din-internettbruk-8370149.html
• https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-paStortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003913
• https://www.stortinget.no/nett-tv/
Maja legger inn en notis om at denne saken kan være problematisk, i neste nyhetsbrev.
Medlemmene oppfordres til å følge med og engasjere seg, for eksempel ved å overvære
den åpne høringen.
Maja vil kontakte ISOC SE for en dialog om deres engasjement i tilsvarende sak i Sverige.

Sak 5: ISOC-møte 14. april i Madrid for å diskutere med de andre europeiske chapter
lederne - tematikk som kommer til å bli diskutert er sensur, overvåking og samarbeid.
Diskusjonen ledet til forslag om avklaring av styrets arbeidsmetoder og oppgavefordeling
mellom styremedlemmene.
Ronja tar initiativ til et fysisk arbeidsmøte for styret om ca to uker i lokalene til Blix
Solutions i Nydalen.
Maja og Eirik deltar i Madrid den 14. April. Marius har ikke avklart ennå om han også drar.

Sak 6: Arrangementsgruppe og spørsmål om IPv6-arrangement
Styret vil oppmuntre medlemmene til å arrangere et IP V6 informasjonsmøte.
Ronja blir med i arrangementsgruppen.
Maja inviterer medlemmene til å delta i neste nyhetsbrev.

Sak 7: Høringsbrev angående ny åndsverklov
Styret har drøftet høringsnotatet på e-post og støtter ”domstolsporet”.
Thomas utarbeider et foreløpig høringssvar på e-post om dette punktet, for styrets
gjennomgang.
Eventuelle andre punkter som bør kommenteres i vårt høringssvar behandles av styret før
svarfristen i august 2016.

Sak 8: Valg av ISOC board of trustees
Styremedlemmene stemte på sine kandidater, og resultatet ble uavgjort, 3-3 mellom
kandidatene fra Latin-Amerika og Afrika.
Maja har styrets fullmakt til å avgi ISOC NO sin stemme til en av disse kandidatene etter å
ha konferert med de fraværende styremedlemmene.

Sak 9: Eventuelt
•
•
•

•

Kanaler for styrekommunikasjon
Marius skriver ned en anbefaling for styrets behandling på neste møte.
ISOC NO på Linked in
Knut etablerer en ISOC NO-gruppe på Linked-in, og følger den opp.
Nyhetsbrev
Maja fungerer som redaktør inntil videre. Alle styremedlemmer oppfordres til å
bidra med stoff eller gjennomgang av utkast etter beste evne.
Neste nyhetsbrev planlegges utsendt til medlemmene den 6. april 2016 (!).
Spørreundersøkelsen, "Future of the Internet".
Maja oppfordrer medlemmene til å delta og legger ut en link til undersøkelsen i
neste nyhetsbrev.

