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Referat, godkjent på styremøte den 2020-12-09. 
  
Når:      Onsdag 11. november 2020, kl. 20:50–22:35 
Hva:          Styremøte, ISOC Norge 
Hvem:   ISOC Norge styret 
Tilstede: Christer Fekjan, Steinar Grøtterød, Alf Hansen, Salve J. Nilsen 
Møteleder: Salve J. Nilsen 
Referent: Alf Hansen 
Fravær:  Thomas Gramstad, Knut Storvik 
Hvor:  Online møte, Zoom. 
 
Saksliste: 

 
1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referatet, datert 2020-11-09, fra styremøte den 14. oktober 2020, godkjennes 
og publiseres på isoc.no. 

 
2. Administrative oppgaver. 

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

• Rapport til ISOC om Admin Funding: Salve tar ansvar for rapport. Frist: 30. 
november 2020. 

• Kontingentutredningen: Ligger på stedet hvil. Ansvar: Salve. 

• Zoom-lisens: Salve har lagt ut fra egen lomme og får det dekket. 
 

3. Tekst-gruppa 
Aktuelle notater under arbeid: 

● Prosagjennomgang av tekstene på isoc.no: Salve og Alf er godt i gang og 
fortsetter arbeidet i neste uke. 

● Visjonsdokument om IGF-NO: Er lagt ut på åpen web. 

● Visjon/Misjon for ISOC Norge: Er i gang med å oversette til norsk. Christer følger 
opp. 

 
4. Events-gruppa 

Aktuelle fremtidige events: 

● Om IGF Norway: Norid og NKOM inviteres til et zoom-møte rundt 4. desember 
2020. Dette vil kreve noe forarbeid. En annen potensiell samarbeidspartner er 
basicinternet.no. Salve følger opp. 

● Nasjonalt Internettforum (online), den 17. november 2020, et utsatt til 21. april 
2021. 

● Ruting sikkerhet (MANRS og BGP sikkerhet): Tidsplanen er usikker. 
● Innholdsproduksjon og åpne rettigheter: Det undersøkes mulighet for å ta opp 

igjen et samarbeid etter lesten fra «Go Open». 
 
5. EURALO (ICANN) 

Q4 Euroropean Chapters Call, 4. november 2020: Steinar deltok og har dokumentert 
innholdet. Frist for å bli med i Chapter Training Program er 30. november 2020. 
 
ISOC Norge må oppdatere sentral oversikt over vår ekspertise. Steinar følger opp. 
 

https://www.isoc.no/wp-content/uploads/2020/11/2020-10-14-Referat-styremote-ISOC-Norge.pdf
https://www.isoc.no/hva-vi-skriver/visjon-for-internet-governance-forum-norway-igf-norway/
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6. ISOC sentralt 
ISOC Fellowship Program: Steinar følger opp mot medlemmene. 
 

7. Tidligere møter 
Salve har hatt diverse uformelle møter med mulige samarbeidspartnere om IGF-NO. 
 

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

9. Eventuelt 
• Via slack-kanalen for «smittestopp», er vi invitert til et samarbeid. 

• Virtual School of Internet Governance (VSIG) har kursstart 23. november 2020. 
Avsluttes i januar 2021. Steinar har meldt seg på. 

• Rekruttering av nye styremedlemmer har startet. 

• Neste styremøte er planlagt onsdag 9. desember 2020 kl. 20:30–22:00. 

https://portal.internetsociety.org/622619/Documents/en-us/5daae492-eea1-4b14-bf3f-7f666957d463/1/

