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Referat, godkjent på styremøte den 2021-03-10. 
  
Når:      Onsdag 10. februar 2021, kl. 20:40–22:10 
Hva:          Styremøte, ISOC Norge 
Hvem:   ISOC Norge styret 
Tilstede: Christer Fekjan, Thomas Gramstad, Steinar Grøtterød (delvis), 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 2021-01-13, fra styremøte den 13. januar 2021, godkjennes og 
publiseres på isoc.no. 

 
2. Administrative oppgaver. 

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

• ISOC Admin Funding 2021: Frist for innsending av søknad er 30. juni 2021. Salve 
følger opp. 

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

• Forberedelse til årsmøte (agenda, årsrapport, regnskap, budsjett), onsdag 24. 
februar 2021 kl. 20:00 på Zoom. Agenda kunngjøres i dag. Resten kunngjøres før 
årsmøtet. Rekruttering av nye styremedlemmer er vanskelig. 

• Video og lyd-redigering av Salve sitt intervju av leder for EuroDig, for publisering 
på vår Youtube kanal. Salve følger opp. 
 

3. Tekst-gruppa 
Aktuelle notater under arbeid: 

● Prosagjennomgang av tekstene på isoc.no: Salve og Alf tar en ny arbeidsøkt før 
årsmøtet. 

● Visjon/Misjon for ISOC Norge: Christer følger opp videre. 

● ISOC har publisert ny handlingsplan for 2021. Salve vil bekjentgjøre denne for 
våre medlemmer med forespørsel om aktiv deltagelse. 

 
4. Events-gruppa 

Aktuelle fremtidige events: 

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

● Nasjonalt Internettforum (online), er fortsatt planlagt den 21. april 2021 og 
arrangeres av Norid. 
 

5. EURALO (ICANN) 
EURALO har endret litt på de månedlige møtene. 

• Møtet 19.01.21 hadde som tema "Europe's role in contemporary geopolitics". 
Presentasjoner finnes på EUROLO sin side: 
https://community.icann.org/display/EURALO/2021-01-
19+EURALO+Monthly+Teleconference . 

https://www.isoc.no/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-13-Referat-styremote-ISOC-Norge.pdf
https://www.internetsociety.org/action-plan/2021/
https://community.icann.org/display/EURALO/2021-01-19+EURALO+Monthly+Teleconference
https://community.icann.org/display/EURALO/2021-01-19+EURALO+Monthly+Teleconference
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• Styret v/Steinar har engasjert seg i At-Large Consolidated Policy Working Group 
(CPWG) med et spesielt fokus på DNS abuse. CPWG har ukentlige møter. Info 
om CPWG: https://atlarge.icann.org/working_groups/consolidated-policy-working-
group-cpwg . 

 
6. ISOC sentralt. 

Intet nytt å rapportere. 
 

7. Tidligere ISOC-NO-eksterne møter 
Ingen møter siste måned. 
 

8. Kommende ISOC-NO-eksterne møter 
Ingen møter neste måned. 
 

9. Kommende ISOC-NO-interne møter 
ISOC Norge sitt årsmøte 24. februar 2021 kl. 20:00 på Zoom. 
 

10. Eventuelt 

• Neste styremøte er konstituerende og er planlagt onsdag 10. mars 2021 kl. 
20:30–22:00 på Zoom. 

https://atlarge.icann.org/working_groups/consolidated-policy-working-group-cpwg
https://atlarge.icann.org/working_groups/consolidated-policy-working-group-cpwg

