Referat, godkjent på styremøte, 2018-11-14.
Når:
Hva:
Hvem:
Tilstede:
Møteleder:
Referent:
Fravær:
Hvor:

Onsdag 10/10-2018, kl. 20:35 - 22:10
Styremøte, ISOC Norge
ISOC Norge styret
Alf Hansen, Salve J. Nilsen, Ole Trøan, Simen Linderud, Hans Petter Holen,
Knut Storvik, Ragnhild Marie Holen, Thomas Gramstad
Alf Hansen
Alf Hansen
Torgeir Waterhouse
WEBEX møte

Saksliste:
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Vedtak: Referatet, datert 2018-09-05, fra styremøtet den 3. september 2018,
godkjennes.
2. Evaluering av gjeldende praksis for hvordan medlemskap skal innvilges
Følgende vedtak ble gjort etter muntlig avstemming:
Vedtak A2: Medlemmer aksepteres i samsvar med ISOC Norges vedtekter og
retningslinjer. Dette innebærer at personer som ønsker å bidra til ISOC arbeidet i Norge
skal kunne bli medlemmer. Dersom det er uklart om det er en reell henvendelse sender
ansvarlig en epost, samt sjekker med minst ett annet styremedlem.
Vedtak B1: Vi skal sende en skriftlig beklagelse til studenten i Tromsø om misforståelsen
og ønske ham velkommen som medlem.
Vedtak C1: Ansvaret for den daglige oppfølging av medlemskapslista, legges til
kasserer-rollen.
3. Oppfølging av andre administrative aksjoner
Saken ble utsatt.
4. Kommende Meetups
• Utsettes til januar 2018: ”GTLD/ccTLD”-meetup. Dato avklares snarest med
innleder fra Norid. Kasserer og leder følger opp.
• 23. oktober 2018: ”Blockchain”-meetup gjennomføres i Nydalen, Oslo. Info er klar
for publisering til medlemmene. Et styremedlem følger opp.
• 20. november 2018: Meetup om nettnøytralitet med innleder fra NKOM.
Planleggingen er noe forsinket. To styremedlemmer følger opp.
• 2019: Meetup om «Multistakeholder prosesser». Struktur og opplegg er avhengig
av resultatet av den dialogen ISOC NO må ha med mange parter, som:
Norid/DnD/IKT Norge/Juridisk fakultet UiO/. Arrangementskomiteen følger opp.
5. Annet faglig
Informasjon om Nasjonalt Internettforum den 28. november 2018 spres til medlemmene.
Vedtak: Den fremlagte handlingsplanen godkjennes.
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6. Nyhetsbrev nr. 4, 2018
Saken ble utsatt.

7. Eventuelt
• Andre onsdag i måneden fastsettes som normal fast møtedag for styret.
• Neste møte: Onsdag 14. november 2018, kl. 20:30.
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