Suomen Internet-yhdistys - SIY ry
Hallituksen kokous 3/2019
Paikka: Pasilan nuorisotalo, Helsinki
Aika: 11.9.2019 klo 18.00 - 19.45
Paikalla: Mervi Kultamaa, Yrjö Länsipuro, Tommy Lindgren, Jorma Mellin, Juhani Juselius (pj)
1) Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
• Hallituksen edellinen varsinainen kokous pidettiin 10.4. Pöytäkirja hyväksyttiin.
2) Talousasiat
• Yhdistyksen tilin saldo on 14622 eur.
• Y-tunnuksen vaihtaminen ja samassa yhteydessä käyttöön otettu
verkkolaskuosoite vaativat paljon asioiden selvittämistä sekä pankin että
tilitoimiston kanssa. Kiitokset Jormalle tämän hoitamisesta.
• Verkkolaskutus on nyt mahdollista ja laskutusosoite annetaan aina
tapauskohtaisesti sitä tarvitseville.
3) Tulevat tapahtumat
• Get Together 25.9. illalla ISOCin kanssa. Nick ja Ceren haluaisivat esitellä ISOCin
ajankohtaisia asioita jäsenistöllemme.
i. Päällekäisyys MyDatan kanssa varmistettava, Juhani ottaa yhteyttä
Ropposeen
ii. Tila tarvitaan, Havel-kabinetti jos ISOC kattaa kulut. Juhani varmistaa
rahoituksen ja varaa kabinetin.
• Eero Volotinen "oma kiinteistöliittymä" seminaarin suunnittelu ei ole vielä
edennyt. TIVIA on luvannut tilan seminaarille. Juhani selvittää muita mahdollisia
puhujia mm Kiinteistöliitosta ja LVM:stä (kiinteän laajakaistan strategia) sekä
mahdollista toista yhdistystä yhteistyöhön.
• Syyskokouksen päivämääräksi sovittiin 10.12. Hallituksen valmisteleva kokous
järjestetään sitä ennen n. klo 17 alkaen. Mahdollisia key-note aiheita ovat Jonne
ja 5G, kvanttitietokoneiden tuomat ongelma mm. varmenteille sekä palvelujen
pakeneminen suomalaisen regulaation ulottumattomiin.
4) EURODIG 2021
• Suomella olisi mahdollisuus saada EURODIGin 2021 itselleen. Tämä edellyttää
että saisimme isännyydelle poliittista tukea ja kustannusten kantajia.
• Yrjö ilmoittaa Triestessä Sandralle, että ryhdymme edistämään asiaa
• Yrjö laatima muistio ja muu oheisdokumentaatio lähetetään WSIS-jakelulla.
Juhani lähettää Yrjölle argumentteja, jotka vetoavat LVM:ään.
• Muistion jakamisen jälkeen sovimme palaverin UM:n ja LVM:n kanssa.
5) ISOC Board of Trustees

•

Sovittiin että SIY ehdottaa/edistää Tommin ehdokkuutta seuraavissa vaaleissa

6) Muut asiat
• Juhani jatkaa TIVIAn vaalivaliokunnassa SIY:n edustajana
• GDPR/WHOIS-keskustelu jatkuu ICANNin piirissä rajoitetun tiedon
saatavuudesta
• Uudet geneeriset tunnukset ovat puheenaiheena At-largessa, erityisesti
kuluttajien sekaannuksen välttäminen.
• At-large advisory commitee haluaa vahvistaa näkemystä, että edustaa internetin
käyttäjiä - vastapainona kaupallisille ja IPR-tahoille. Yrjö on At-large ja GAC liason
ja pj työryhmässä joka listaa at-largen potentiaalisia ehdokkaita ICANNin
johtokuntaan.
• IGF ilmoittautuminen on avautunut ja Mervi ilmoittautunut SIY:n edustajana.
Myös Yrjö osallistuu.
• Sovittiin otettavan Google Analytics käyttöön sivuillamme, Tommi hoitaa Ollin
kanssa
• Mikäli joku tuottaa sisältöä SIY:n sivuille, Juhani hoitaa päivityksen.

7) Seuraava hallituksen kokous 14.10. klo 18

Pöytäkirjan vakuudeksi

------------------------------------------------Juhani Juselius, pj

