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Referat, godkjent på styremøte den 2020-09-09 
  
Når:      Onsdag 12. august 2020, kl. 20:30 - 21:40 
Hva:          Styremøte, ISOC Norge 
Hvem:   ISOC Norge styret 
Tilstede: Christer Fekjan, Thomas Gramstad, Steinar Grøtterød, Alf Hansen, Salve J. 

Nilsen 
Møteleder: Salve J. Nilsen 
Referent: Alf Hansen 
Fravær:  Knut Storvik 
Hvor:  Online, Zoom-møte. 
 
Saksliste: 

 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referatet, datert 2020-06-10, fra styremøte den 10. juni 2020, godkjennes og 
publiseres på isoc.no. 

 
2. Administrative oppgaver. 

Styret fulgte opp aksjonslista for administrative og driftsmessige oppgaver og oppdaterte 
status: 

• Søknad om «ISOC Chapter Admin Fund», er godkjent av ISOC og beløpet, NOK 
28.340,- (USD 3050), har kommet inn på konto. Rapportfrist om hvordan midlene 
brukes, er 30. november 2020. 

• Verktøy for passordadministrasjon, «Lastpass», prøves ut. 

• Finne en partner for gjennomføring av et norsk IGF: Avventer møte med Norid og 
forbereder et levende dokument som kan utvikle seg til en «kronikk» om 
motivasjonen for et norsk IGF. 

• En orientering om status for økonomien var motatt fra kasserer. 
 

3. Tekst-gruppa 
Aktuelle notater under arbeid: 

● ISOC Norge historie: Nåværende versjon korrigeres og publiseres som et levende 
dokument. 

● Prosa gjennomgang av tekstene på de åpne WEB sidene: Pågår. Leder får 
assistanse fra et styremedlem for gjennomføringen. 

● Visjonsdokument om IGF-NO: Nåværende versjon legges ut på åpen WEB. 

● Visjon/Misjon for ISOC Norge: Skal oversettes til norsk. 

● Innføring av nye maler i Wordpress: Er godt i gang og er synlig på de åpne WEB-
sidene. 

 
4. Events-gruppa 

Aktuelle fremtidige events: 
● Nasjonalt Internettforum, 17. november 2020, online: Avventer kontakt med Norid. 

● Ruting sikkerhet (MANRS og BGP sikkerhet): Ingen avtale er ennå gjort med 
mulige bidragsytere. Dette blir fulgt opp. 

● Det er utarbeidet forslag til format for et uformelt digitalt temamøte en uke før 
styremøtet. Norsk IGF kan være tema når forberedelsene er klare. 

 
5. EURALO 

Leder oppdaterer oversikten over ISOC Norge sin ekspertise. Denne oversikten blir brukt 

https://www.isoc.no/wp-content/uploads/2020/08/2020-06-10-Referat-styremote-ISOC-Norge.pdf
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av mange og er viktig, men teknisk vanskelig å oppdatere. 
 

6. ISOC sentralt 
ISOC Fellowship Program. Styret vil drøfte dette videre på Telegram. 

 
7. Tidligere møter  

EuroDIG 2020 – 10-12 juni. Representanter fra styret deltok og videoer er publisert 
online. 
 

8. Kommende møter  
Leder forbereder en dialog med ISOC sentralt om IGF. 
Q3 European Chapter Call, 9. september 2020.  
 

9. Eventuelt 
Neste møte styremøte er planlagt onsdag 9. september 2020 kl. 20:30 - 22:00. 

https://www.eurodig.org/index.php?id=822

