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1. Gjennomgang av aksjonslista
Se aksjonslista.

2. Konvertering av papiregenerklæringer
Som nevnt på registrarseminaret i fjor, så ønsker Norid at flest mulig registrarer tar jobben med å
hente inn elektronisk egenerklæring for domener de er registrar for og som fortsatt har
papirerklæring. Norid presenterte en idé der registrarenes gis et økonomisk incentiv til å hente inn
elektroniske egenerklæringer fra sine kunder. Registrarforeningen kom med innspill om å ha en
endelig tidsfrist for dette, for eksempel to år. Registrarer som ikke henter inn elektronisk
egenerklæring for sine domener innen fristen, tvinges til slutt til å gjøre jobben, f.eks ved at domener
uten elektronisk egenerklæring ikke kan fornyes. Fordelen med en slik løsning er at vi får alle
domener over på elektronisk egenerklæring, slik at papirarkivene kan kastes en gang for alle. Norid
vil se på om en slik løsning er mulig før en endelig avgjørelse tas.

3. Sjekk av elektroniske egenerklæringer
Norid vil ta en ringerunde til registrarene for å høre hvordan kundene avgir elektronisk
egenerklæring. Det er også aktuelt å ringe til kunder som nettopp har registrert nytt domene for å
sjekke at de har avgitt egenerklæring.
Registrarforeningen bemerket at kunder ofte har kort hukommelse, slik at de som ringer må stille de
rette spørsmålene.
Kommentar på egenerklæringen fra registrarforeningen:
Tiden før egenerklæringen utløper er for kort (30 dager). Dette er spesielt problematisk ved
eierskifte, og kunder bruker ofte lang tid på å betale faktura.
Det bør helst ikke være noen utløpsfrist, la egenerklæringen være gyldig helt til det kommer en ny
versjon. Norid sjekker om utløpsfristen kan forlenges, eventuelt fjernes.

4. Registrarseminar 2013
Planleggingen av årets registrarseminar har ikke kommet skikkelig i gang enda, men Norid vil gjerne
ha innspill på tema som kan være interessante. DNSSEC vil nok bli et tema, men hvor stor del av
seminaret som vil handle om DNSSEC er ikke bestemt enda.

5. Status DNSSEC
Det har vært et møte i DNSSEC-gruppa i januar i år hvor det kom mange innspill. Mange ting er
landet, og det vil komme en statusoppdatering til registrarene snart. Det jobbes nå med automatisert
pipeline for sonefileproduksjon, deretter vil DNSSEC implementasjon bli prioritert. Målet er å få
automatisert pipeline for sonefileproduksjon rett over sommeren.
Jim Reid er leid inn ut året for å hjelpe til med innføringen av DNSSEC.

6. Dato for neste møte
Neste møte avholdes i Trondheim, 9. oktober 2013, ca kl 11.

7. Eventuelt
Registrarforeningen lurer på hvorfor registraren ikke får e-post når et domene tvangsoverføres etter
en avgjørelse i domeneklagenemda. Norid gir beskjed til sekretariatet for domeneklagenemnda slik
at dette kommer inn i sekretariatets rutiner.
Forslag fra registrarforeningen om at domener som skal tvangsoverføres etter en avgjørelse i
domneklagenemda settes på en intern registrar (REG0) hos Norid, så kan registraren hente domenet
selv. Innspillet sendes til sekretariatet for domeneklagenemda.
Registrarforeningen hadde noen innspill til authinfo:
-

-

Ønsker statistikk på hvor mange domener som har authinfo. Norid henter ut denne infoen og
oversender til registrarforeningen.
Ønske om at authinfo blir obligatorisk for alle domener. Post og teletilsynet har hatt
argumentert mot dette tidligere, men Norid noterer innspillet i tilfelle temaet kommer opp
på nytt.
Forslag om at EPP-klienten gir mulighet for å automatisk generere authinfo. Norid noterer
innspillet.

Aksjonsliste
1. Erfaringer med det nye registreringssystemet
Dot-Enno kom med en rekke innspill til mulige forbedringer. Norid vurderer innspillene og ser
hvilke systembegrensninger som er nødvendige, og hvilke som kan endres. Som et minimum
må de begrensningene som finnes dokumenteres.
a. Automatisk sletting av kontakter utvides fra 30 dager til 90 dager.
- Utvidet til 60 dager.
Norid vil også vurdere om det kan sendes ut servicevarsel via EPP når sletting skjer.
- Dette står på planen, og vil bli implementert når det er ledige
ressurser hos Norid.
b. Norid vil lage en webside med oversikt over varslingsrutiner ifm oppdateringer av
registreringssystemet.

- Ikke ferdigstilt
c. Norid lager en oversikt i løpet av januar 2013 som beskriver hvilke endringer som
krever DNS sjekk.
- Oversikten er ferdig og til språkvask. Den legges ut så snart den er
ferdig.
2. Utløpsfrist på elektronisk egenerklæring
Dot-Enno ønsker at utløpsfristen på elektronisk egenerklæring utvides eller fjernes helt.
Norid sjekker om dette er mulig å få til.
3.

Innspill til saksbehandling i Domeneklagenemda.
Innspillene vil bli videreformidlet til sekretariatet for Domeneklagenemda
a. Registraren må få beskjed når Norid utfører en tvangsoverføring og de blir satt som
registrar.
b. Kan domener som er tvangsoverført settes på en intern registrar hos Norid slik at
registraren kan plukke de opp selv.

4. Authinfo
Norid oversender informasjon over hvor mange domener som har authinfo per i dag.

