
Referat, godkjent 2017-05-02. 

  

Når:      Tirsdag, 4/4-2017, kl. 20:00 – 21:50 

Hva:          Styremøte, ISOC Norge 

Hvem:   ISOC Norge styret, Fredrik Vaaheim – KANDU 

Tilstede: Marius Hole, Salve J. Nilsen, Eirik H. Blix, Knut Storvik, Maja Enes,  

  Thomas Gramstad, Torgeir Waterhouse, Alf Hansen (møteleder) 

Fravær: Ole Trøan, Fredrik Vaaheim 

Hvor:     WEBEX 

 

Agenda:   

  

1) Samarbeid med KANDU 

 - Utgår pga fravær. 

 

2) Administrativt/status 

Registrering i Brønnøysund: 

 – Påventer signert årsmøte- og styremøte referater. 

Søke om chapter admin fund 2017: 

 – Behandling er fortløpende, frist er i juni. Maja forbereder søknad. 

Styrets tilgang og bruk av WEB, ISOC portal/connect, Dropbox, mail, Linked-In, 

Facebook, Google (Drive/+), Twitter: 

 – Tilgang gis til styremedlemmer som ber om det. Knut har oversikt over 

kontoer og tilgang. Knut undersøker verktøy som hjelper resten av styret med 

bruk/tilgang (e.g. Tweetdeck og tilsvarende). 

Om ICANN 58, møtet i Teknologirådet: 

 – Salve fortalte om turen. Bilder og tekster blir lagt i Dropbox, i neste 

nyhetsbrev og på websidene. Salve anbefaler at vi ser på EURALO medlemskap, og 

vi tar stilling til medlemskap i styremøtet i mai 2017, etter at styret har sett på 

informasjonsmaterialet.  

 - Salve deltok ikke på Teknologirådet-seminar grunnet sykdom. 

 

3) Internet Society Board of Trustees Elections 

Frist: 10. April. Vi skal stemme på to personer. 

Alf vil gå  gjennom presentasjonene av kandidatene og foreslå stemmegiving 

elektronisk for styret. 

 

4) Nyhetsbrev nr. 1 2017 

Kladd for samskriving ligger på google docs. 

 – Salve, Alf og Maja vil ha en workshop kl 11:00, 5. april på skype/google 

docs, og ferdistille nyhetsbrevet. 

 

5) Plan for å oppnå de fire fokusområdene våre for 2017 

* Være mer tilstede i relevante politiske og offentlige diskusjoner: 

 –  Det er mulig å opprette automatisk søk på nyheter (som blir sendt på mail) 

og registrere seg på regjeringen.no for e-postvarsling ang høringer. 

 



* Aktivere medlemmene, for eksempel gjennom arbeidsgrupper: 

 –  Eventuelt ha en rekrutterings-kampanje sammen med KANDU (win/win)? - 

Styret foreslår at Salve går i dialog med Fredrik ang dette. 

* Opprette samarbeid med andre relevante organisasjoner i Norge: 

 –  Starte med KANDU, men kan være flere som er aktuelle. 

* Bruke tilgjengelige media (nyhetsbrev, sosiale media, isoc.no, Connect) for å spre 

relevant informasjon til medlemmene og andre.  

 –  Gjøre nyhetsbrev smartere. Korte setninger med link til artikler (eksterne, 

eller på våre egne sider). Lengre saker fra oss selv kan skrives som egne artikler og 

lastes opp på nett som pdf eller publiseres som sak på nettsiden (og linkes til i 

nyhetsbrev med en ingress). 

 

6) Nominasjon til ”25 under 25”  

 –  Tar opp dette med Fredrik og blir enig om en måte vi kan gå frem for å 

finne kandidater og bistå søking. 

 

7) Eventuelt 

* Fast møtetidspunkt for styremøtene 

 –  Prøver med fast start kl. 20:30, som før 1. tirsdag i måneden. Varighet ca. 

1 time. 

* Kommunikasjonsstrategi 

 –  Ingen grunn til å moderere styremedlemmene per nå. De som ønsker å 

dele, burde dele. Påse at alle medier peker til hverandre. Er det langt så burde det 

være en artikkel som publiseres/lastes opp på nett og deles link til. 

* Er IOT et kommende viktig område for ISOC Norge? 

 –  Vi bør ha fokus på enkle og overordnede konkrete elementer. Eksempelvis 

sikkerhet, bredbåddstilgang, innholdstilgang, hvor vi da har fokus på å kommentere 

saker med tanke på disse. 

* Burde vi ha en norsk mailingliste/forum for Internett i Norge policy diskusjon? 

 –  Ole kommer med forslag til innholdsfokus. Knut sjekker med IT-sjefen hva 

som er mulig der av verktøy for realisering. Torgeir foreslår Discourse som verktøy. 

* Søknad om økonomisk støtte fra ISOC sentralt til EuroDig. 

 –  Maja vil søke. 

* NORID kontordeling 

 –  Intensjon er å ta neste styremøte (i mai) i NORIDs lokaler og så ser vi om 

det er mulig å bruke det mer utvidet. Også kan vi treffes sosialt etterpå. Møtet vil i så 

fall foregå mellom kl 19 og 20:30. 

* Signatur for ISOC Norge i styret 

 –  Knut skal finne ut av hva vi har å forholde oss nå.  Dersom det er 

nødvendig med vedtektsendring, foreslår han endring i disse for årsmøte 2018. 

Thomas kan bidra med forslag. Knut og Thomas snakker direkte. Knut konkretiserer 

og foreslår hvordan man går fram med de rammene vi har nå. 

  

 


