
Referat fra styremøte i ISOC 
Norge, 1. desember 2015!!
Tilstede: Maja Enes, Merete Asak, Eirik H. Blix, Bjørn Vik, Thomas Gramstad!
Meldt frafall: Marius Hole, Alf Hansen, Willy Domaas, Torgeir Waterhouse.!
Referent: Eirik H. Blix!!
Sak 1: Valg av referent.!
Eirik H. Blix er referent.!!
Sak 2: Tanker fra forrige medlemsmøte på Frivillighetshuset.!
Eirik mener at det var en suksess, Merete melder at endel folk var der på grunn av Marius/Sumo.!
Det var smart å ha arrangement sammen med flere organisasjoner og det burde vi gjøre neste 
gang og for å få med folk. Vi burde bli bedre på markedsføring. Eirik fikk tre stykk til å komme med 
å bare spørre de direkte. Antar Marius gjorde det samme / brukte «Sumo». !
Det kan være lurt at alle i styret bidrar til markedsføring. Maja hadde en veldig bra presentasjon, 
Merete ønsker at vi skal ha ett sammendrag av denne presentasjonen på NIX møte i 2016.!!
Sak 3: Vervetur til Bergen!
Marius foreslår en person fra Bergen som man burde kontakte for å verve flere medlemmer og få 
aktivitet der borte. Eirik skal ta kontakt ettersom han kjenner til personen fra før.!!
Sak 4: Nyhetsbrev!
Bjørn Vik har skrevet ett forslag til nyhetsbrev. Styret mener det er ett veldig bra forslag og ønsker 
at de skal sendes ut så snart som mulig. Bjørn Vik legger til informasjon angående 
sårbarhetsanalyse og sender Maja. Maja sender ut nyhetsbrev.!!
Sak 5: Høring angående pengespill!
Maja har skrevet forslag til høringssvar. Høringssvaret ser bra ut. Maja sender inn høringssvaret 
med små korrekturendringer fra Thomas.!!
Sak 6: Innkalling til årsmøte.!
Påminnelse om at årsmøte skal være 10. mars 2016. Merete ordner lokale.!!
Sak 7: Kasserer!
Merete tar kontakt med Steinar og får tilgang til banken. Merete tar ansvar for å ha tilgang til konto 
og kan betale eventuelle regninger som måtte komme. Merete stiller som kasserer.!!
Sak 8: Eventuelt!
• Bjørn Vik ønsker at vi skal delta på bransjearrangement ala «Service Provider Day» hos 

Leverandørene.!
• Eirik tar opp det som ble diskturert/foreslått på medlemsmøte om at man kan dra til skoler for å 

promotere Internet Society. Maja og Merete ønsker å ta opp denne tråden til våren.!
• Dersom man vet noen som man kunne ønske var med i ISOC-styret burde man allerede nå ta 

kontakt med dem og be de bli med.!
• Siden det er lite på konto burde man ta kontakt med eventuelle bedriftssponsorer.!
• RIPE hadde leid inn en konsulent til å spørre communitiet sitt om hva som RIPE burde gjøre 

annerledes, vi burde foreslå til dem at de innleder ett samarbeid med ISOC Chapter rundt om.


