Referat fra styremøte i ISOC
Norge, tirsdag 2. august 2016
Tilstede: Merete Asak, Maja Enes, Ronja Gustavsson, Marius Hole, Eirik H. Blix, Thomas
Gramstad.
Meldt forfall: Alf Hansen, Torgeir Waterhouse.
Ikke tilstede: Knut Storvik
Referent: Eirik H. Blix

Sak 1: Domenet isoc-no.no
Hans Petter Holen har sendt en epost angående opprydding og om vi vil overta domene.
Vi ønsker ikke domene. Eirik informerer Hans Petter.

Sak 2: Semisosialt samvær
På torsdag har vi planlagt semisosialt samvær. Responsen har vært ikke-eksisterende via
både Connect og epost. Vi har fremdeles ikke noe sted til dette, og vi vet heller ikke om
hvem som har tenkt seg å stikke innom av styret. Maja foreslår likevel at de som kan
møter opp til en times sludring på Asylet på Grønland på torsdag. Hvis ingen andre dukker
opp, OK. God stemning for å dra på Asylet, vi sees på torsdag. Ronja lager
facebook-event, Maja oppdaterer Connect med sted, og sjekker om Fredrik fra
KANDU vil spre ordet fra sine kanaler.

Sak 3: Maja
Dette blir det siste styremøtet Maja leder før hun føder
Merete er nestleder og tar over i perioden Maja er indisponert.

Sak 4: Årsmøte 2017
OBS: Innkalling må sendes 6 uker før årsmøte.
Dato for årsmøte settes til onsdag 1. mars 2017. F.eks. kl 19.00.
Maja/Merete sjekker om vi kan bruke lokalene til NORID ved St. Olavs plass til møte.

Sak 5: Biblioteksforedrag og eventuell annen formidling
Merete forteller kjapt om hvordan det står til med bibliotekforedraget, hun har fått positiv
tilbakemelding på plasser å ha foredrag, Merete vil gjerne ha ideer og rammer til hvor langt
foredraget skal være og har da ideer for å sette det til livs. I tillegg sier Merete at hun har
vært i kontakt med Newton og de var interessert i ideen men må diskture videre i
redaksjonen før de eventuelt kommer tilbake til oss.

Sak 6: Arrangement
Ronja forteller om status på IPv6 arrangement. Ingen teknisk foredragsholder, men det
finnes interesse. Vurderer eventuelt om å gjøre om arrangementet til å være mer om
ISOC og ikke så teknisk(?). Ronja skal spikre dato med Fredrik som skal være med på
workshopen.

