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Tirsdag, 13/6-2017, kl. 20:30 – 22:05
Styremøte, ISOC Norge
ISOC Norge styret
Maja Enes, Salve J. Nilsen, Knut Storvik, Ole Trøan, Torgeir
Waterhouse, Alf Hansen (møteleder).
Marius Hole, Eirik H. Blix, Thomas Gramstad
WEBEX
Alf Hansen

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte og status på aksjoner.
Status på aksjonene ble gjennomgått. Revidert aksjonsliste blir fulgt opp mot neste
møte.
Vedtak: Referatet, datert 2017-05-03, fra styremøtet den 2. mai 2017, godkjennes.
2. Administrativ status
o Registrering i Brønnøysund
Ikke utført.
Aksjon: Knut sørger for nødvendig oppdatering av registret innen neste styremøte.
o Økonomisk status
Status mangler.
Aksjon: Kasserer sender til styret en enkel status pr. dagens dato, snarest.
o Søke ISOC om Chapter admin fund 2017
Utført. Søknad er sendt.
o Nominasjon til ”25 under 25”, frist var 31. mai
Det ble ikke sendt noen nominasjon innen fristen.
o Rekruttering av medlemmer
Nyhetsbrevet inneholder info om visjon og innmelding.
3. Medlemskap i EURALO
Underlag var utsendt, og de uklare punktene rundt medlemskapet var avklart.
Vedtak: ISOC Norge melder seg inn i EURALO. Salve J. Nilsen utpekes til ISOC Norge
sin kontaktperson mot EURALO.
4. Bloggpost med info/HOWTO/ABC om GDPR
Underlag var utsendt.
Aksjon: Salve ferdigstiller utkast til bloggpost om GDPR. Torgeir vil kvalitetssikre utkastet
før det publiseres. Frist: Tirsdag 13. Juni 2017.
5. Mailingliste/forum for “internett i Norge policy” diskusjon
Vedtak: Realisering av forumet i ISOC Norge sin regi, utsettes inntil det er avklart status

for tilsvarende forum som er etablert innen særområder i Norge.
Aksjon: Alf oppretter snarest et samarbeidsdokument for å dokumenterer en tentativ liste
over eksisterende internett policy forum i Norge (NKOM, NONOG, NORID,..).
Aksjon: Styremedlemmene oppfordres til å benytte sitt nettverk for å delta som
representant for ISOC Norge i de relevante internett policy fora som vi ikke allerede
deltar i.
6. Nyhetsbrev nr. 3, 2017
Utkast til overskrifter og innhold ble gjennomgått.
Aksjon: Alf og Ole inviterer resten av styret til et lunchmøte på appear.in tirsdag 20. juni
2017 kl. 12:00 – 13:00.
7. ISOC Norge Medlemsmøter
For å engasjere medlemmene bedre, søkes arrangert fysiske temamøter sentralt i Oslo,
med inviterte innledere, gjerne med panel, diskusjon og mingling etter møtet. Aktuelle
steder er Teknologihuset og Eldorado.
Aksjon: Ole, Salve og Alf opptrer som arrangementskomite. De vil planlegge årets første
medlemsmøte, tentativt i slutten av september. Sted, dato, tema og innleder må
bestemmes før sommerferien.
8. Eventuelt
o Bibliotek (elektronisk bibliotek med leseanbefalinger)
Aksjon: Alf oppretter snarest et samhandlingsdokument som styrets medlemmer kan
bruke for å utarbeide en lese-liste i form av URL-er til leseverdige dokumenter.
o ISOC Norge sitt nedslagsfelt og profil (handlingsplan)
Aksjon: Alf utarbeider utkast til et kort notat.
o Evaluering av møtet. Hva kan vi gjøre bedre?
Stort sett bra.

