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Nyhetsbrev nr. 6, 2017.   Utsendt: 23.12.2017 

 
Innhold: 

• ISOC er en av organisasjonene som faktisk har innflytelse over Internett – dette kan 
du være med på ved å bli medlem! 

• ISOC Norge deltok på Internet Governance Forum, IGF, i Geneve 18. - 21. desember 
2017. 

• Chatham House Panel: Do We Still Trust the Internet? 
• Fra FSCONS-konferansen 4. - 5. november 2017. 
• Nulltaksering er negativt for forbrukerne. 
• Du eier ikke tingene - tingene eier deg. 
• Innholdsbeskyttelse i nettleseren er viktig for mindre selskaper. 
• Kalender 

ISOC er en av organisasjonene som faktisk har innflytelse over 
Internett – dette kan du være med på ved å bli medlem! 
Vi rekrutterer i perioden fremover – snakk med kollegaer, familie, venner og bekjente og 
fortell om arbeidet til ISOC. Her er noen ord om hva vi driver med. 
 

• Vi er med og former fremtidig policy for domener internasjonalt og i Norge. 
• Vi arrangerer medlemsmøter om bruken av internett og aktuelle tema rundt dette, 

inkludert historien, personvernet og politikken. 
• Vi er med i samfunnsdebatten, og skriver svar på høringer 

 
Internet Society sin hovedside: http://www.internetsociety.org/ 
ISOCs formål: https://www.internetsociety.org/who-we-are/mission 
Innmelding: https://portal.isoc.org/join (velg “Norway Chapter”) 
  
Du finner oss på Facebook, Twitter og Linkedin. Søk etter “ISOC Norge” eller “Internet 
Society Norway Chapter”. Vi har også et webgrensesnitt (“Connect”) til epost-lista vår på 
isoc.org. 
  

• https://www.linkedin.com/company/10614713/ 
• https://www.facebook.com/InternetSocietyNorwayChapter/ 
• https://twitter.com/ISOCNorway 
• https://connect.internetsociety.org/ 

 
Oversikt over alle “Communities” du som medlem kan delta i: 
https://connect.internetsociety.org/communities/allcommunities 
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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 eller opprette en ny melding på 
Connect. Følg oss også på Facebook og Twitter! 

 
ISOC Norge har opprettet en gruppe på tjenesten, Meetup. 
https://www.isoc.no/isoc/var-egen-gruppe-pa-meetup-er-oppe-og-gar/  

ISOC Norge deltok på Internet Governance Forum, IGF, i 
Geneve 18. - 21. desember 2017. 
https://www.intgovforum.org/multilingual/  
Vi kommer tilbake med inntrykk når de er fordøyd. 

Chatham House Panel: Do We Still Trust the Internet? 
Se opptak fra ISOC panel dialog, 14. desember 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=O5ZiAsQSzRw&feature=youtu.be  

Fra FSCONS-konferansen 4. - 5. november 2017. 
https://fscons.org/2017/ 
ISOC Norge hadde stand på konferansen og rekrutterte nye medlemmer. 

Nulltaksering er negativt for forbrukerne. 
Det sier både Forbrukerrådet, https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2017/11/2017-
11-09-brev-nulltaksering.pdf og NKOM: 
https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/_attachment/31360?_ts=1606da8f297 . Er du enig? 

Du eier ikke tingene - tingene eier deg. 
Artikkel fra Dagens Næringsliv, publisert 26.oktober 2017. 
https://www.dn.no/etterBors/2017/10/26/1941/Teknologi/du-eier-ikke-tingene-tingene-eier-
deg  

Innholdsbeskyttelse i nettleseren er viktig for mindre selskaper. 
Fra NRK Beta, GJESTEBLOGG: Det var en riktig beslutning av W3C å standardisere tilgang 
til innholdsbeskyttelse i HTML-standarden. 
https://nrkbeta.no/2017/10/26/innholdsbeskyttelse-i-nettleseren-er-viktig-for-mindre-
selskaper/  

Kalender: 
• Høring som avholdes av Stortingets familie og kulturkomite, 5. februar 2018, om ny 

åndsverklov. Vi ønsker et faglig fokus på kapittel 8, "Særskilte tiltak ved inngrep i 
opphavsrett m.m. på internett”. Ta kontakt med Ole Trøan, ole@isoc.no om du kan 
bidra før eller under høringen.  
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10003903  
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=67749 
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• ISOC Norge Årsmøte: Onsdag 28. februar 2018 (OBS, ny dato), kl. 19:00 i 
Frivillighetshuset, Oslo. I tillegg til selve årsmøtet blir det en faglig del med foredrag 
av Joakim Hammerlin, filosof og sakprosaforfatter, foreleser på Nansenskolen, om 
nedkjølingseffekten eller «chilling effect» – hva gjør den med oss? Sett av kvelden i 
kalenderen. 

 

God Jul og Godt Nytt År! 
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