Referat fra styremøte i ISOC Norge
Møte på Webex, 7. februar 2017.
Til stede: Maja Enes, Merete Asak, Alf Hansen, Marius Hole, Eirik H. Blix, Knut
Storvik
Meldt forfall: Ronja Gustafsson. Thomas Gramstad klarte ikke å logge på Webex.
Torgeir Waterhouse sa i løpet av møtet at han ikke kom til å rekke å møte.
Referent: Eirik H. Blix.
Sak 1. Årsmøtepapirer, regnskap og budsjett
Årsberetning og det skal være ferdig 2 uker før årsmøte, etter forrige møte ble vi
enige om at vi skulle bli ferdig etter dette møte. Maja syr dette ferdig sammen på
fredag. Årsmøte blir 1. mars på Frivillighetshuset.
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Merete har laget utleggsskjema som nå ligger i Dropbox.
Maja skal lage reiseregning og få refusjon for reiseutgifter 2016.
Maja skal lage Facebook-event for årsmøte.
Eirik skal lage reiseregning og få refusjon for reiseutgifter 2016.
Eirik skal sette opp regnskap og budsjett i dokumentene.
Knut kan lage utlegg for noe arbeid med nettsiden.
Knut skal legge ut på nettsiden at det skal være årsmøte.
Marius skal renskrive plan of action.
Maja skal sy alt sammen og ferdigstille årsmøtedokumentene på
fredag.

Sak 2. NORID kom tilbake til oss angående møtelokaler
ISOC er blitt tilbudt å få låne plass til styremøter. Det er interesse for det. Maja
skal gi tilbakemelding om at dette er ønskelig, og høre om muligheten for å for
eksempel ha arbeidsmøter etc i tillegg til styremøter.
Sak 3. Ting som skjer i bransjen
Merete forteller om Intern foredrag hos Cisco menneskerettigheter og at ISOC er
bra. Jubileumsseminar hos NORID i oktober - .no sonen er 30 år. NIX skal ha nytt
møte rundt mai, se på mulighet for at ISOC kan holde foredrag på nytt.
Sak 4. Hvem skal bli med videre.
De fleste ytrer ønsker om å bli med videre. Ronja stiller ikke på nytt. Torgeir har ikke
gitt indikasjon verken eller. Alle tar kontakt med folk som kan være interessert i å
delta.

