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Innhold: 

• NUUG sommerfest 
• Program for resten av året 
• Det kan handle om liv og død 
• Ny EU-dom åpner for søksmål mot alle med Facebook sider 
• Norge er på 24. plass i utbygging av IPv6-nett 
• ISOC er en av organisasjonene som faktisk har innflytelse over Internett – dette kan 

du være med på ved å bli medlem! 
  

NUUG sommerfest 
Alle ISOC Norge sine medlemmer er invitert til å delta på NUUG sin sommerfest på 
Hukodden den 10. juli 2018! Se mer info på  
 
https://wiki.nuug.no/sommerfest2018  eller på Facebook: 
https://www.facebook.com/events/215205515957901/  
 
Velkommen! 
 
Styret i ISOC Norge ønsker alle medlemmer en riktig God sommer! 

Program for resten av året 
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. Oppdatert 
plan for resten av 2018: 
  

• Tirsdag 10. juli 2018 på Huk: “NUUG sommerfest” 
https://wiki.nuug.no/sommerfest2018 

• Onsdag 28. november 2018: “Nasjonalt Internettforum” i Oslo. Info om dette 
arrangementet er ikke lagt ut ennå. For fjorårets program, se 
https://www.norid.no/no/nytt/nasjonalt-internettforum-2017/  
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• Høsten 2018 i Oslo: ”gTLD/ccTLD - hva er den egentlige forskjellen?” Dato avklares 
med innleder fra Norid. 

• Høsten 2018 i Oslo: “Nettnøytralitet”. Dato avklares med innleder fra NKOM. 
• Høsten 2018 i Oslo: ”Blockchain”. Dato avklares med innleder. 
• Senere på høsten 2018 i Oslo: ”Multistakeholder prosesser”. Dette blir et samarbeid 

på tvers av flere organisasjoner. 

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

Det kan handle om liv og død 

Svenskene definerer hva internett aksess er. Vi bør henge oss på. 
https://www.iis.se/vad-vi-gor/projekt-internetaccess/  

Ny EU-dom åpner for søksmål mot alle med Facebook sider 
En oppsiktsvekkende dom til ettertanke.  
https://www.dn.no/etterBors/2018/06/10/1825/Innlegg/ny-eu-dom-apner-for-soksmal-mot-
alle-med-facebook-
sider?traffic_source=alert&alert_type=topic&alert_name=Nyhetsvarsel%3a+GDPR&_l  

Norge er på 24. plass i utbygging av IPv6-nett 
ISPer venter på at tjenestetilbudet blir bedre, og tjenestetilbydere venter på at flere ISPer støtter 
IPv6. Hvor kommer vi til å se proaktivt lederskap først? 
https://www.internetsociety.org/resources/2018/state-of-ipv6-deployment-2018/  

 

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. 
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