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Hei, 

  

Godt nyttår. Desembers nyhetsbrev forsvant i julestria, men nytt år  nye muligheter. 

Det er mye spennende som skjer fremover. 

Hva skjer i ISOC Norge? 

Som mange har fått med seg (forhåpentligvis) er det et høringsforslag ute angående 

politiets tilgang til å opprette mobilfrie soner og ellers i visse tilfeller kunne jamme 

disse. Man kan skaffe seg litt info ved å lese en av flere artikler som er skrevet om 

høringen ved å gjøre et internettsøk på noe a la «mobilregulerte soner politiet». 

Høringen kan dere lese i sin helhet på regjeringens sider: 
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Horingforslagtilendringeripolitilovenog
ekomlovenmobilregulertesonermv/id2342891/?regj_oss=10 

Høringsfristen er 23.01.2015. Dersom du har noen innspill til dette, ta kontakt med 

oss på board@isoc.no. Vi vil gjerne høre fra dere medlemmer der ute om ting som 

kan være viktige. Som dere ser er fristen kort, så ikke nøl med å sende innspill som 

vi kan ta med i vurderingen. 

ISOC Europa skal ha en samling i Budapest i slutten av januar, og Maja fra ISOC 

Norge tar turen for å nettverke og samle opp tips og kontaktinfo til andre 

ISOCaktivister fra Europa. 

Dersom ISOC Norge skulle hatt en presentasjon, eller en paneldebatt etc, på en 

konferanse – hva skulle den ha handlet om? Hva ville du som ISOCmedlem synes 

var spennende nok angående ISOC og internett til at du hadde brukt verdifull tid på 

en teknisk konferanse å se på? 

  



 

Litt om ISOC i verden 

På slutten av fjoråret ble det i Sverige avholdt Internetdagarna. Dette har vært en 

konferanse som har tatt opp ulike deler av.... internet. Foredragene er lagt ut i sin helhet 

på internetdagarna.se. Her deltok ISOC Sverige, og arrangerte en paneldiskusjon som 

går inn i hva internet governance er  og noen av de mer konfliktfylte områdene 

angående dette. Dette kan man se her: 

https://internetdagarna.se/program/internetourworldischanging/ 

Ellers? 

Vi setter veldig pris på tilbakemeldinger. Dette kan du gi for eksempel til 

board@isoc.no 

ISOC Norge www.isoc.no 

www.internetsociety.org 

Om nyhetsbrevet: Du får dette nyhetsbrevet fordi du er medlem i ISOC Norge. 

Dersom du ønsker å gi tips eller tilbakemelding, send epost til maja@isoc.no 


