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1. Godkendelse af referat
Referatet fra bestyrelsesmøde 8. juni 2016 blev godkendt uden kommentarer

2. Økonomi
Årets resultat er år til dato ca. 100.000 dårligere end forventet.
Gennemgangen af businessrapporten for april gav ikke anledning til spørgsmål eller kommentarer.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

3. Governance for DIFO / DK Hostmaster
Nuværende Governance model blev diskuteret. Det var enighed om at modellen er sårbar.
Det blev besluttet, at bestyrelsen ved den kommende generalforsamling fremsætter forslag om
ændring af vedtægterne sådan, at der hvert år vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en treårig
periode. Der vælges hvert år ét medlem inden for hvert segment.
Der laves en overgangsordning, sådan at der i 2017 vælges tre medlemmer for tre år. Tre medlemmer
for to år og endelig tre medlemmer for ét år

4. Evaluering af Internetdagen 2016
Der blev gennemført en evaluering af internetdagen.
Der var enighed om at sporene fungerede godt og bedre end sidste år.
Der var enighed om at internetdagen er vigtig i positioneringen af DIFO i internetsamfundet og at
den markerer et godt samarbejde med Erhvervsstyrelsen.
Der var enighed om at fortsætte udviklingen af internetdagen i en form tæt på hvad vi kender den
som nu.

5. Resultat af Høring over DIFOs rolle
Resultatet af høringen blev diskuteret. Specielt blev der lagt vægt på de tre centrale temaer.
A. Et nævn, der opererer uafhængigt af DIFO og domstole, som behandler henvendelser om
åbenlys misbrug af et domænenavn, kunne være en mulighed for at forkorte den tid der går
fra et domænenavn rapporteres for brug af svindel til det kan lukkes af DK Hostmaster.
B. Tvungen brug af nem id ved alle aktiveringer af danske domænenavne, for at sikre fuldstændig
identitetskontrol.
C. Omvendt aktivering ved domænenavne registreret af udenlandske brugere. Forstået sådan,
at der ved bestillingen af et domænenavn sendes et brev med en kode i, som skal indtastes for
at domænet kan forblive aktivt. Domænet gøres altså umiddelbart tilgængeligt, men vil blive
afmeldt efter en periode, hvis ikke koden er tastet ind. Denne tidsperiode kan evt. være
forskellig fra land til land.
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Ad. A: Det blev besluttet ikke at etablere et nævn
Ad. B: Det blev besluttet at starte anvendelsen af tvungen nem id på danske privat personer og
virksomheder. Jakob Truelsen skal præsentere en forslag til hvordan dette implementeres, sådan at
der også foreslås en løsning for foreninger.
Ad. C: Det blev besluttet ikke at anvende en brevbaseret løsning med brug af en kode, der skal testes
inden for en given periode. Det blev besluttet at DK Hostmaster skal undersøge hvilke muligheder
der findes for at lave en manuel procedure for kontrol af særligt mistænkelige domæneregistreringer.
Jakob Truelsen vil præsentere resultatet af denne proces, når den er gennemført.

8. Eventuelt
Intet til punktet
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