Protokoll fra
digitalt årsmøte 2021 Cloud Security Alliance Norway
Dato/ sted: 24. mars 2021, digitalt Zoom-møte
Tid: 13.00 – 14.00
1. Konstituering:
Angel Alonso ble valgt som ordstyrer. Alexander Poverud Kjenner ble valgt som referent. Espen Bago
og Eirik Gullbrandsen ble valgt til å signere protokollen. Innkalling og dagsorden ble gjennomgått.
2. Årsberetning for 2020.
Årsberetningen for 2020 ble gjennomgått og godkjent.
3. Regnskap for 2020.
Regnskapet for 2020 ble gjennomgått og godkjent.
4. Fastsettelse av kontingent.
Policy fra Cloud Security Alliance sentralt er at medlemskap av lokale Chapters skjer via innmelding i
Linkedin-gruppen «Cloud Security Alliance Norway Chapter» som pr 24. februar 2021 har 1429
medlemmer. Det er ingen kontingent for personlige medlemmer av Cloud Security Alliance Norway
Chapter.
5. Budsjett for 2021.
Budsjettet for 2021 ble gjennomgått og godkjent.
6. Aktivitetsplan for 2021.
Ordstyrer orienterte om planlagte aktiviteter i 2021. Det er planlagt tilsvarende aktiviteter som i 2020;
medlemsmøter i Oslo, CCSK-kurs, arrangere fellesmøter med ISF, ISACA og DnD.
CSAN er invitert/ nå medlem av KINS. Aktiviteter og oppfølging av dette samarbeidet i 2021.
Arbeide videre med bevisstgjøring av CSA-rammeverket for offentlig sektor.
7. Evt. vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret.
Ingen forslag ble fremmet.
8. Andre saker som er foreslått.
Det ble ikke fremmet andre saker.
9. Valg.
Valgkomitéens leder gjennomgikk komitéens beretning for 2020. Valgkomitéen foreslår å justere
periodene styremedlemmer er valgt for (ref årsmøtet 2020). Dette for å unngå at perioden for
størstedelen av styret utløper samtidig annethvert år.
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Valgkomitéens innstilling ble lagt frem og enstemmig vedtatt av årsmøtet. Ny styreleder og fire nye
styremedlemmer
Styret 2021 (periode):
• Styreleder: Angel Alonso, mnemonic (2023)
• Styremedlem: Atef Abdelkefi, IBM (2023)
• Styremedlem: Bendik B. Mjaaland, Transcendent (2022)
• Styremedlem: Martin Ingesen, Kovert (2023)
• Styremedlem: Monica Verma, Helsedirektoratet (2022)
• Styremedlem: Siw C. Hylander, DnB (2023)
• Styremedlem: Alexander Poverud Kjenner, Intility (2022)
• Styremedlem: Håkon Xue Lønmo, Defendable (2022)
• Styremedlem: Arbnora Tahiri, Visma (2023)

Valgkomiteen 2020 har bestått av tre medlemmer og det er styrets oppgave å innstille til medlemmer i
valgkomiteen for neste periode. Styret innstilte følgende medlemmer for perioden 2021.
• Eirik Gulbrandsen, Datatilsynet
• Mari Grini, IBM
• Michelle Hagen, Trancendent
Valget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Oslo, 24. mars 2021

[Espen Bago]

[Eirik Gulbrandsen]
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Deltakerliste medlemsmøte, Zoom-møte:

Atef Abdelkefi
Siw Hylander
Eirik Gulbrandsen
Angel Alonso
Arbnora Tahiri
Camilla Gustafsson
Gunnar Söderman
Alexander Kjenner
Rune Ellingsen
Håkon Lønmo
Espen Bago
Monica Verma
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