Innkalling til NTNU CCIS Partnerkonferanse på NTNU Campus Gjøvik onsdag
1. juni 2022
Denne invitasjonen sendes partnernes kontaktpersoner. Disse bes om å gi god informasjon
om møtet videre i sin organisasjon. Det er ønskelig at organisasjonens ledelse informeres
om møtet.
Kl. 09:00-09:30 Oppmøte og registrering i foajeen i Ametystbygget på campus Gjøvik
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GENERALFORSAMLING kl. 09:30-10:20
Møterom K-102
(Møterett for styret i NTNU CCIS og 1 representant fra hver av de øvrige
partnerne)

Saksliste:
a. Åpning og registrering av møtende partnere
b. Valg av møteleder og 2 protokoll-underskrivere
c. Godkjenning av innkalling og dagsorden
d. Godkjenning av Årsrapport 2021 med regnskap
e. Statusrapport, budsjett og planer for 2022 (budsjett følger vedlagt innkallingen)
f. Valg for styreperioden 2022 til 2024:
Styremedlemmer på valg for perioden 2022 til 2024:
Politihøgskolen/John Ståle Stamnes,
mnemonic/Tønnes Ingebrigtsen,
Statnett/Anders Granum,
PHS/Inger Marie Sunde
og ansatte-representant NTNU CCIS/Staal A. Vinterbo.
(Ikke på valg, valgt for perioden 2021 til 2023 er:
NTNU/styreleder Ingrid Schjølberg,
NSM/ Bente Hoff,
Telenor Norge/Rolv Hauge,
Politidirektoratet/Olav Skard,
Cyberforsvaret/Knut Ivar Rønning).
g. Eventuelt
(Tilleggsinformasjon: partnerne bestemmer selv med hvilke representanter de til
enhver tid vil la seg representere med i styret)
Kl. 10:20-10:30: Pause med kaffe og wienerbrød
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PARTNERKONFERANSEN kl. 10:30-15:30
(Møterett for alle inviterte, inklusive observatører).

Da en stor del av partnerkonferansen skal gjennomføres som en øvelse for å vise litt av hva
forskningen har resultert i ved Norwegian Cyber Rang (NCR), vil et bakgrunnsteppe og
scenario for øvelsen bli sendt ut dagen i forveien. Vi vil da be alle om å lese seg opp på

scenarioet, slik at alle stiller like godt forberedt når øvelsen starter.
Kl. 10:30-10:50: Forberedelser til, planlegging av og gjennomføring av øvelser ved NCR,
samt informasjon om verktøy for bruk i øvelse ved Grethe Østby
Kl. 10:50-11:00: Øvelsen starter: Brief/oppdatering på øvingsscenario ved Espen Thorseth
Kl. 11:00-13:20 Gruppene finner sine plasser i Atrium, første presse-brief og runde på NCR
starter 11:40
Kl. 13:30-14:15: Lunsjpause
Kl. 14:15-15:00: V i snurrer film – hvordan gikk disse presse-briefene?
Kl. 15:00-15:20: Hotwash sesjon ved Grethe Østby
Kl. 15:20-15:30: Oppsummering og avslutning ved styreleder Ingrid Schjølberg og direktør
Nils Kalstad.
Øvelsen vil bli gjennomført som en policy-øvelse, hvor hensikten er å diskutere hvordan
nasjonale reguleringer kan påvirke policyer innenfor informasjonssikkerhet.
Det vil bli delt inn i 10 grupper, men det vil være muligheter for å ha dialog på tvers av
gruppene. Det vil imidlertid bli utdelt noen oppdrag i øvelsen per gruppe, samtidig som alle
vil bli presentert gruppevis for en oppdatert situasjons-brief og få kjennskap til nyhets- og
sosiale medier verktøyet fra FFI som vi benytter i øvelsen, nede ved Norwegian Cyber
Range.
Her er en liten teezer før øvelsen:
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STYREMØTE kl. 15:45-16:45
(Møterett for de valgte styremedlemmene)

Saksliste:
a. Konstituering av styret
b. Referat fra forrige styremøte 10. februar 2022 (følger vedlagt egen innkalling senere)
c. Gjennomgang av dagens møter, og veien videre
d. Orienteringer
e. Møtedatoer fremover:
• Høst 2022: 22. september og 24. november
• Vår 2023: 9. februar og 4. mai

