
Referat fra styremøte i ISOC 
Norge, 2016-06-07!!
Til stede: Maja Enes, Ronja Gustafsson, Eirik H. Blix, Thomas Gramstad!
Meldt forfall: Torgeir Waterhouse, Merete Asak, Alf Hansen, Marius Hole, Knut Storvik!
Møte foregikk på Webex.!!
Valg av referent!
Eirik ble valgt som referent.!!
Saker til nyhetsbrevet!
Ronja, Maja og Eirik snakker om nyhetsbrev. Flere i styret har oppdatert kladden, vi gjør språkvask 
og ferdigstilling etter møte. Maja tar ansvar for språkvask og utsending.!!
Brev fra senior som koblet opp tidlig Internett i Norge.!
Vi har mottatt brev fra en av teknikerene som koblet opp den første nettlinjen i Norge til ARPA.!
Historie som vi ønsker å legge ut. Maja tar kontakt og spør om vi kan publisere.!!
Hva har skjedd siden sist - ISOC Styret!
Alf har vært i kontakt med NORID og pratet litt om topp-domener. Tilsynelatende ikke vært annen 
aktivitet i ISOC styret siden sist gang.!!
Aktuelle høringer!
Thomas forteller at åndsverklovhøring er utsatt til 1. september. Thomas jobber med utkast til 
åndsverkslovhøring. Det er EU/EØS-høring om deling av infrastruktur mellom 
Internettoperatører. ENIT (EU-nettverk for IKT i Transport) og Norges forskningsråd inviterer til 
workshop om fremtidens transport og logistikk. «Transport/Logistikk».!!
Fra verden!
Oppdatering fra verden gjengitt av Alf per e-post.!!
Arrangement - oppdatering!
Dato for arrangementet som det jobbes med er satt til 3. september. I tillegg snakker om å få 
til et uformelt fysisk åpent styremøte på cafe, hvor medlemmer også kan delta, eller lignende i 
august, med fint vært, kanskje også eventuelt et lite arrangement om privacy el.l. F.eks. 
Mølleparken, eller Asylet på Grønland. Medlemsmøte blir torsdag 4. august.!!
Bergen!
Oktober/November!
Ronja tar en tur til Bergen i Oktober/November. ISOC Norge betaler transport. Maja og Ronja 
tar kontakt med Cecilie for å avklare videre.!
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Forbrukerrådets #appfail!
Forbrukerrådet har hatt kampanje om betingelser på mobil applikasjoner, fra ISOC Norge stilte 
Maja til å lese opp retningslinjer minutt for minutt. I tillegg har andre styremedlemmer i ISOC stilt 
opp via andre organisasjoner de er med i, Torgeir for IKT Norge og Thomas for EFN. 
Forbrukerrådet synes det var veldig gøy med ISOC. De manglet folk å prate med ISOC for å ha 
noen som ikke har økonomiske interesser av Internett, så de lurte på om de kunne bruk ISOC for 
rådgivere el.l. Maja har svart at det kan vi se mer på.!!!
FSCONS - noen interesserte!
Det skal være et planleggingsmøte 20. juni, for arrangementet som skal være i november 2017 i 
Oslo. Arrangementet blir avholdt på på Institutt for Informatikk. Bruker å være hvert år på 
Gøteborg, men vært lite frivillige i det siste, og det ønsker derfor å avholde arrangementet i Oslo til 
neste år. Årets arrangement skal avholdes i Gøteborg. ISOC kan ha stand og muligens noe 
promotoering, ISOC blir med på planleggingsmøte om FSCONS2017. !
  !

Connect!
Maja har hatt opplæring i ISOC Connect. Vi har snakket om å bruke denne tjenesten til 
engansjement med medlemmer. Maja forteller om det hun har lært. Vi tar i bruk connect og 
legge ut invitasjon til møtene i august og september. Maja tar ansvar. !!
EuroDIG!
Ronja drar på EuroDIG konferansen i morgen. Litt prat rundt dette.


