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Referat, godkjent på styremøte den 2020-08-12 
  
Når:      Onsdag 10. juni 2020, kl. 20:40 - 21:55 
Hva:          Styremøte, ISOC Norge 
Hvem:   ISOC Norge styret 
Tilstede: Steinar Grøtterød, Alf Hansen, Salve J. Nilsen 
Møteleder: Salve J. Nilsen 
Referent: Alf Hansen 
Fravær:  Christer Fekjan, Thomas Gramstad, Knut Storvik 
Hvor:  Online, Zoom-møte. 
 
Saksliste: 

 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referatet, datert 2020-06-08, fra styremøte den 13. mai 2020, godkjennes og 
publiseres på isoc.no. 

 
2. Administrative oppgaver. 

Styret fulgte opp aksjonslista for administrative og driftsmessige oppgaver og oppdaterte 
status: 

• Søknad om «ISOC Chapter Admin Fund», frist 30. juni 2020. Leder følger opp. 

• Verktøy for passordadministrasjon. 
Vedtak: «Lastpass» velges som organisasjonens verktøy for passordoppfølging. 

• Finne en partner for gjennomføring av et norsk IGF: Avventer møte med Norid. 
 

3. Tekst-gruppa 
Aktuelle notater under arbeid: 

● ISOC Norge historie: Nåværende versjon korrigeres og publiseres som et levende 
dokument. 

● Prosa gjennomgang av tekstene på de åpne WEB sidene: Leder får assistanse 
fra et styremedlem for gjennomføringen. 

● Visjonsdokument om IGF-NO: Ingen ny versjon foreligger. 

● Visjon/Misjon for ISOC Norge: Skal oversettes til norsk. 

● Opprop om smittestopp-appen: Vedtak: Styret står bak leder sin undertegning av 
oppropet på vegne av ISOC Norge. 

● Opprop om ny lov om Etterretningstjenestene: Vedtak: Styret står bak leder sin 
undertegning av oppropet på vegne av ISOC Norge. 

 
4. Events-gruppa 

Aktuelle fremtidige events: 

● NONOG konferanse: Ingen kontakt oppnådd med arrangøren. 
● Nasjonalt Internettforum, 17. november 2020 i Oslo: Avventer kontakt med Norid. 

● Seminar/introduksjon til «internett-nybegynnere»: Må utsettes til over sommeren. 

● Ruting sikkerhet (MANRS og BGP sikkerhet): Ingen avtale er gjort med mulige 
bidragsytere. 

● Styret har startet planleggingen av et norsk IGF (Internet Governance Forum). Se 
punkt 2. 

● Det er utarbeidet forslag til format for et uformelt digitalt temamøte en uke før 
styremøtet. 

 



 

2 

   

5. EURALO 
Leder oppdaterer oversikten over ISOC Norge sin ekspertise.  
 

6. ISOC sentralt 
ISOC Fellowship Program. Styret vil drøfte dette videre på Telegram. 

 
7. Tidligere møter  

Ingenting å rapportere. 
 

8. Kommende møter  
EuroDIG 2020, 10.-12. juni 2020, gjennomføres digitalt og pågår nå. 
 

9. Eventuelt 
Neste møte styremøte er planlagt onsdag 12. august 2020 kl. 20:30 - 22:00. Møtedato 
kan bli korrigert etter en spørreundersøkelse (doodle) for styremedlemmene. 


