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Referat, godkjent på styremøte 2020-11-11. 
  
Når:      Onsdag 14. oktober 2020, kl. 20:40–22:10 
Hva:          Styremøte, ISOC Norge 
Hvem:   ISOC Norge styret 
Tilstede: Christer Fekjan (delvis), Thomas Gramstad, Steinar Grøtterød, Alf Hansen, 

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

 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referatet, datert 2020-09-10, fra styremøte den 9. september 2020, godkjennes 
med to endringer og publiseres på isoc.no. 

 
2. Administrative oppgaver. 

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

• Salve: Kontingentutredningen pågår.  

• Et eventuelt norsk IGF kan i 2021 vurderes arrangert av ISOC Norge i formatet 
«Remote Hub»: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-remote-
hubs . 

• Feil i malene for isoc.no må rettes. 
 

3. Tekst-gruppa 
Aktuelle notater under arbeid: 

● Salve og Alf: Fortsetter sin prosagjennomgang av tekstene på de åpne 
websidene. 

● Alf: Visjonsdokument om IGF-NO: Nåværende versjon er klar til å legges ut på 
åpen web. 

● Christer m.fl.: Visjon/Misjon for ISOC Norge: Er i gang med å oversette til norsk. 
 
4. Events-gruppa 

Aktuelle fremtidige events: 
● Nasjonalt Internettforum, 17. november 2020, online: Salve sjekker med Norid om 

dette blir gjennomført som planlagt. 

● Ruting sikkerhet (MANRS og BGP sikkerhet): Tidsplanen er usikker. Thomas 
finner ny ansvarlig for dette. 

● Salve: Fortsetter planleggingen av et uformelt digitalt temamøte: «Motivasjon for 
et Norsk IGF». 

● Salve: Innholdsproduksjon og åpne rettigheter: Det undersøkes mulighet for å ta 
opp igjen et samarbeid etter lesten fra «Go Open».  

 
5. EURALO 

Steinar: Intet nytt å rapportere. 

 

 

 

https://www.isoc.no/wp-content/uploads/2020/10/2020-09-09-Referat-styremote-ISOC-Norge.pdf
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-remote-hubs
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-remote-hubs
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6. ISOC sentralt 
Steinar: Informasjon fra ISOC om «Chapter Workshops» er lagt ut på åpen web. 

 
7. Tidligere møter 

• Steinar: Deltok på European Chapter Workshop, 5.–7. oktober 2020. 

• Salve: Deltok på «We, The Internet», den 10. oktober 2020. Ikke så mange 
deltakere som forventet fra Norge, men det internasjonale rammeverket var 
imponerende. 
 

8. Kommende møter  
Thomas undersøker mulighetene for et samarbeid med NUUG om felles møter. 
 

9. Eventuelt 
• Vedtak: ISOC Norge kjøper inn sitt eget Zoom-abonnement, laveste «tier». 

• Neste styremøte er planlagt onsdag 11. november 2020 kl. 20:30–22:00. 


