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Nytt styre i ISOC Norge
Årsmøte ble avholdt den 28 februar 2018 i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo. Nytt styre ble
valgt for ett år og konstituert på det påfølgende styremøte, slik:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Øvrige styremedlemmer:

Alf Hansen
Salve J. Nilsen
Hans Petter Holen
Thomas Gramstad, Ragnhild Marie Holen, Simen
Linderud, Knut Storvik, Ole Trøan, Torgeir Waterhouse

Undertegnede årsmøte-protokoller finner du her.

Handlingsplan for ISOC Norge
Det er mange norske organisasjoner og interesseorganisasjoner som hver for seg allerede
har sine møteplasser. Eksempler: NKOM, Datatilsynet, Forbrukerrådet, IKT-Norge,
Teleleverandørene, UNINETT, Domenenavnindustrien.
ISOC Norge vil bidra til at disse kan få mulighet til å møtes på tvers og derved øke sin
forståelse for et helhetlig åpent internett for alle.

”Meetup”-formatet vil gjennomføres i gjennomsnitt ca. en gang i måneden, der ISOC Norge
fasiliterer en felles arena og der deltakerne selv kan styre agendaen for temaene. Foreløbig
plan for 2018:
•
•
•
•
•
•

Tirsdag 13. mars 2018: “Pre-IETF 101 London workshop” (allerede avholdt).
Ultimo april 2018: Sosial meetup i Oslo (blir utsatt til senere).
Torsdag 31. mai 2018: ”Etter RIPE-møtet”.
Juni 2018, ”gTLD/ccTLD - hva er den egentlige forskjellen?” (må utsettes til høsten).
Høsten 2018: ”Blockchain”.
Senere på høsten 2018: ”Multistakeholder prosesser” og “Nettnøytralitet”.

Følg med på Meetup-gruppen vår eller på facebook-gruppe vår der invitasjonene vil komme.

ISOC tar GDPR alvorlig
Som medlem har du fått påminnelse av ISOC sentralt om å akseptere vår personvern policy.
Dersom du ikke aktivt aksepterer denne, vil du kunne miste medlemskapet ditt. Gå inn på
isoc.org (https://www.internetsociety.org/), logg deg på og foreta den aktive aksepten, om du
aksepterer ISOC sin personvern policy.

GDPR i Norge blir utsatt
Datatilsynet melder at Justis- og beredskapsdepartementet har kunngjort at den nye
personopplysningsloven tidligst vil kunne settes i kraft i juli i år. Den opprinnelige fristen for
iverksetting, var 25. mai 2018.

Høring om ny åndsverklov
ISOC Norge deltok tidligere i vår på en muntlig høring om ny åndsverklov. Vi hadde to
hovedpunkter angående lovens kapittel om spesielle tiltak i forbindelse med rettighetsbrudd
på Internett. Det ene punktet angående styrking av personvern og det andre punktet
angående konsekvensene av å "vanskeliggjøre og hindre tilgang" til nettsted.
Komiteen velger ikke å endre sin innstilling i de aktuelle paragrafene, men de legger til grunn
at loven ikke skal brukes til inngripende blokkering, og at "hindre" tilgang til nettsted ikke skal
gjelde nettleverandører men leverandører av lokal hosting eller lignende. Disse
bemerkningene vil være en del av forarbeidene til loven. Saken ble behandlet i Stortinget 15.
mai.
Se punkt 2.6 og punkt 2.7 i instillingen her: https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-258l/?m=1

Datatilsynet er tilgjengelig
Møt dem på Egertorget i Oslo i dag, torsdag 24. mai.
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/aktuelle-nyheter-2018/mot-oss-pa-egertorget/

Har Facebook for stor makt?
Det bør være spesielle grunner til å beholde monopoler. Har du ideer om hvordan Facebook
sitt monopol kan begrunnes eller brytes opp?
https://freedomfromfb.com/

Noen tanker om overvåking
fra Datatilsynets direktør:
https://twitter.com/bjornerikthon/status/989236022444638208

ISOC er en av organisasjonene som faktisk har innflytelse over
Internett – dette kan du være med på ved å bli medlem!
Vi rekrutterer nye medlemmer – snakk med kollegaer, familie, venner og bekjente og fortell
om arbeidet til ISOC Norge. Her er noen ord om hva vi driver med.
•
•
•

Vi er med og former fremtidig policy for domener internasjonalt og i Norge.
Vi arrangerer medlemsmøter om bruken av internett og aktuelle tema rundt dette,
inkludert historien, personvernet og politikken.
Vi er med i samfunnsdebatten, og skriver svar på høringer.

Internet Society sin hovedside: http://www.internetsociety.org/
ISOCs formål: https://www.internetsociety.org/who-we-are/mission
Innmelding: https://portal.isoc.org/join (velg “Norway Chapter”)
Du finner oss på Facebook, Twitter og Linkedin. Medlemmer har også tilgang til et
webgrensesnitt (“Connect”) for dialog om aktuelle emner.
ISOC Norge har opprettet en gruppe på tjenesten, Meetup. Se info.

