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Slik kan dine venner bli medlem av isoc.no 

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”) 
  
Du finner oss på Facebook, Twitter og Linkedin. 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  

  
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 vente på neste nyhetsbrev!) 

EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018  

GDPR (General Data Protection Regulation) er på vei inn i norsk lov, og bedrifter er allerede 
i gang med forberedelsene. Mye er blitt skrevet om arbeidet deres, men hva med mannen 
og damen i gata? Hva er konsekvensene av loven for Ola og Kari Nordmann? 
  
Vi har publisert en kort oversikt om dette i vår blogg: 

 

• http://www.isoc.no/news/den-nye-europeiske-forordringen-om-personvern/ 

Pekerskatt - EUs forslag om skatt på linker 

EU-kommisjonens foreslåtte ”copyright directive” er en trussel mot et åpent internett for alle. 
Du kan snart oppleve å måtte betale hver gang du publiserer en lenke til en artikkel.  
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Uttrykk din mening om dette forslaget, f. eks. via linkene under. 
  

• https://www.opendemocracy.net/digitaliberties/david-elston/link-tax-eu-copyright-
directive-will-break-internet-as-we-know-it  

• https://edri.org/consumer-committee-rejects-upload-filter-fails-link-tax/  
 

  

ISOC NO medlemsmøter 

Fra høsten av ønsker vi å starte med medlemsmøter. Ideen er å ha tema for hvert møte hvor 
vi har en foredragsholder som holder et innlegg med påfølgende diskusjon. I utgangspunktet 
prøver vi å få til et slikt møte en gang i kvartalet. 
  
Mulige temaer: Åpen aksess, Personvern, Overvåkning, Utvikling av Internett-arkitektur, 
Hvor robust er Internett i Norge? Internett og mennskerettigheter, IoT og sikkerhet, 
Infrastruktur for åpne prosjekter/programmer (The Commons Conservancy). 
  
Dette vil bli gratis og vi kommer tilbake med mer informasjon utover høsten. Vi ønsker å 
komme i kontakt med ressurspersoner som kan bidra i planleggingen og gjennomføringen. 
Ta kontakt med board@isoc.no . 

Månedens verste 

Selv statsministeren for våre nære venner i England går “av skaftet”... Det må finnes bedre 
løsninger, der grunnverdiene blir tatt vare på. 
  

• https://www.theguardian.com/politics/2017/jun/06/theresa-may-rip-up-human-rights-
laws-impede-new-terror-legislation 

• http://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/06/theresa-may-will-not-let-human-rights-
act-stop-bringing-new/  
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