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Referat, godkjent på styremøte, 2021-01-13. 
  
Når:      Onsdag 9. desember 2020, kl. 20:35–21:55 
Hva:          Styremøte, ISOC Norge 
Hvem:   ISOC Norge styret 
Tilstede: Christer Fekjan, Thomas Gramstad, Steinar Grøtterød, Alf Hansen, Salve J. 

Nilsen 
Møteleder: Salve J. Nilsen 
Referent: Alf Hansen 
Fravær:  Knut Storvik 
Hvor:  Online møte, Zoom. 
 
Saksliste: 

 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referatet, datert 2020-12-08, fra styremøte den 11. november 2020, godkjennes 
og publiseres på isoc.no. 

 
2. Administrative oppgaver. 

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

• Rapport til ISOC om Admin Funding: Salve sendte rapporten før fristen og har fått 
positiv tilbakemelding på den. 

• Kontingentutredningen: Ligger på stedet hvil. Ansvar: Salve. 

• Dato for årsmøte fastsettes til onsdag 24. februar 2021 kl. 20:00 på Zoom. 
 

3. Tekst-gruppa 
Aktuelle notater under arbeid: 

● Prosagjennomgang av tekstene på isoc.no: Salve og Alf har vært forhindret, men 
arbeidet fortsetter med bistand også fra Christer. 

● Visjon/Misjon for ISOC Norge: Er i gang med å oversette til norsk. Christer følger 
opp. 

● Salve har gjennomført et intervju med Sandra Hoferichter (EuroDIG) om IGF. 
Videoopptak ble gjort. Det skal settes sammen og publiseres på kanalen vår på 
YouTube når det er godkjent. 

● ISOC har publisert ny handlingsplan for 2021. Denne vil bekjentgjøres for våre 
medlemmer med forespørsel om aktiv deltagelse. 

 
4. Events-gruppa 

Aktuelle fremtidige events: 

● Om utviklingen av IGF Norway: Norid og NKOM, begge eller hver for seg inviteres 
til et Zoom-møte i januar 2020. Salve følger opp. 

● Nasjonalt Internettforum (online), er planlagt den 21. april 2021. 

● Rutingsikkerhet (MANRS og BGP sikkerhet): NUUG og ISOC Norge vil 
samarbeide om å arrangere et medlemsmøte i løpet av vinteren. NUUGs 
videogruppe kan påta seg opptak av møtet og det blir trolig strømmet. 
 

 
 
5. EURALO (ICANN) 

Steinar vil delta på 2020 EURALO General Assembley (digitalt), tirsdag 15. desember 

https://www.isoc.no/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-11-Referat-styremote-ISOC-Norge.pdf
https://www.internetsociety.org/action-plan/2021/
https://community.icann.org/display/EURALO/2020+EURALO+Virtual+General+Assembly
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2020 kl. 18:00 UTC. 

 
Steinar deltok på den månedlige EURALO telekonferanse, tirsdag den 17. november 
2020 kl. 19:30 UTC. 
 

6. ISOC sentralt 
ISOC Norge har stemt for de foreslåtte vedtektsendringene for ISOC Chapter Advisory 
Council. 
 
ISOC sitt styremøte den 30. november 2020 er lagt åpent ut på nettet. Videoen 
inneholder mye interessant materiale. 
 

7. Tidligere møter 
Salve deltok på Virtual IGF 2020 i november 2020. 
 

8. Kommende møter  
Se under pkt 4. om rutingsikkerhet i samarbeid med NUUG. 
 
Steinar har meldt seg på Virtual School on Internet Governance. Kursstart er februar 
2021. Her kan det være flere nyttige foredrag også for våre medlemmer. 
 

9. Eventuelt 
• De styremedlemmene som er på valg bes om å reflektere over sin posisjon i 

forhold til gjenvalg. Styret fungerer som valgkomite. 

• Rekruttering av nye styremedlemmer pågår. 

• Neste styremøte er planlagt onsdag 13. januar 2021 kl. 20:30–22:00. 

https://community.icann.org/display/EURALO/2020-11-17+EURALO+Monthly+Teleconference
https://isoc.app.box.com/s/x3w30a8nvylm4ljx1gkji51asskctkgz
https://www.youtube.com/watch?v=JgKelheaxxo
https://www.internetsociety.org/events/igf/2020/
https://www.virtualsig.org/

