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• “Sommer 2017” - Rekrutteringskampanje! 
• Stortinget: “Representantforslag om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi” 
• Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2017, 9. juni i Oslo 
• Månedens snadder: Utfordringer ved et heldigitalt samfunn 

ISOC Norge er på Facebook, Twitter og LinkedIn 
For å finne oss der, søk etter “ISOC Norge” eller “Internet Society Norway Chapter”.  

  
• https://www.linkedin.com/company-beta/10614713/  
• https://www.facebook.com/InternetSocietyNorwayChapter/  
• https://twitter.com/ISOCNorway 

  
ISOC Norge har også et forum hos ISOC sentralt: 
  
Her kan man delta i diskusjoner via e-post, samt delta ved å logge seg inn på nettsiden (på 
nettsiden får man tilgang til den globale plattformen som består av mer enn 100 avdelinger 
fra hele verden). 
  
Du kan besøke diskusjonsplattformen på https://connect.internetsociety.org/norwaychapter 

  
Som medlem av dette fellesskapet, vil du være i stand til å starte diskusjoner ved å sende en 
e-post til internetsociety-norway@connectedcommunity.org. Vi oppfordrer deg til å følge oss 
for løpende dialog (ikke bare vent på neste nyhetsbrev!) 

Samarbeid med KANDU 
ISOC Norge og Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom (KANDU) inngår et samarbeid! KANDU, 
kandu.no, er organisasjonen som står bak The Gathering, Norges største dataparty som 
avholdes hver påske i Vikingskipet på Hamar. Foreningen ønsker å utvide aktivitetsnivået sitt 
til resten av året, og vi vil hjelpe dem! Vi ser for oss samarbeid om høringsnotater, fagtreff og 
andre aktiviteter. “Vi ser for oss et positivt samarbeid med KANDU, og håper dette kan bli en 
vitamininnsprøyting for vår forening.” sier leder i ISOC Norge, Alf Hansen.  
  
Om du ønsker å bidra med skape noe interessant for datainteressert ungdom, ta kontakt 
med styret. 
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“Sommer 2017” - Rekrutteringskampanje! 
Vi ønsker nye medlemmer! Snakk med kollegaer, familie, venner og bekjente og fortell om 
arbeidet til ISOC. 
  
Internet Society sin hovedside: http://www.internetsociety.org/  
ISOCs mission: https://www.internetsociety.org/who-we-are/mission  
Innmelding: https://www.internetsociety.org/get-involved (velg “Norway Chapter”) 

Stortinget: “Representantforslag om flere tiltak for å 
beskytte barn mot pornografi” 
Se https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2016-2017/dok8-201617-
074s.pdf . 
  
ISOC Norge ønsker å bidra til at internett fortsetter å utvikle seg som en global plattform for 
innovasjon, økonomisk utvikling og sosial framgang for alle. Beslutninger om tiltak for å 
beskytte barn mot pornografi må være basert på god kunnskap om alle relevante områder. 
ISOC Norge støtter innspillet IKT-Norge har gitt til representantforslaget: 
  
“Oppsummert mener IKT-Norge at internettleverandørene ikke skal pålegges og brukes som 
et generelt vern mot og håndterer av innhold på internett som enten er uønsket generelt eller 
uegnet for brukere eller brukergrupper. Dersom samfunnet ønsker tiltak og sensur mot lovlig 
innhold på internett må det håndteres på andre måter, og alltid som et tillegg til kompetanse 
og håndteringsevne hos den enkelte nettbruker.” 

  
Se hele innspillet: https://www.ikt-norge.no/wp-content/uploads/2017/05/Innspill-til-tiltak-for-
a-beskytte-barn-mot-pornografi.pdf  
  

Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2017, 9. juni i Oslo 

Nasjonalt nettnøytralitetsforum er etablert som en nasjonal møteplass hvor internettilbydere, 
innholdsleverandører, bransjeorganisasjoner, forbrukermyndighetene, ekom-myndigheten og 
andre jevnlig møtes for å utveksle erfaringer og synspunkter. 

Forumet arrangeres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og er åpent for alle 
interesserte. I år blir hovedfokuset på EU regelverket som er trådt i kraft og det kan derfor 
være mer interessant enn normalt. 
  
Les mer her: https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/nasjonalt-nettn%C3%B8ytralitetsforum-
2017  

Månedens snadder: Utfordringer ved et heldigitalt samfunn 
Fra NRKs Ekko-podkast om Internet of things/farlige lekedukker som er forbudt i Tyskland: 
https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25008117/24-04-2017#t=1m9s 
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