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1. Gjennomgang av aksjonslista
Se aksjonslista.

2. DNSSEC- framgang og sammensetning av en arbeidsgruppe
Norid er nesten ferdig med prosjektplan for implementering av DNSSEC, og ønsker å få på plass en
referansegruppe med deltagere som har interesse for temaet.
Dot-Enno sjekker med sine medlemmer for å få med en 3-4 deltagere til gruppen.
Norid sender også en forespørsel til e-postlista for registrarer for å høre om det er flere registrarer
som ønsker å delta i referansegruppen.
Målet er å få til et fysisk møte i Oslo i løpet av januar 2013 hvor man diskuterer videre framdrift.
Mye av arbeidet i referansegruppen kommer nok deretter til å skje på e-post.

3. Egenerklæringsautomaten
På registrarseminaret kom det en kommentar fra en registrar som brukte mye tid på å bistå kunder
med å avgi elektronisk egenerklæring i egenerklæringsautomaten til Norid. På bakgrunn av dette
ønsker Norid å høre om Dot-Enno har erfart det samme.
Dot-Enno har ikke har ikke hatt problemer med kunder som skal avlegge elektronisk egenerklæring i
egenerklæringsautomaten til Norid, og heller ikke fått noen tilbakemeldinger fra sine medlemmer
om dette.

4. Egenerklæringsarkiv - konvertering fra papir til elektronisk
Dot-Enno lurte på når de kunne starte opp med å konvertere papir egenerklæringene til elektroniske
egenerklæringer, og om det finnes lister over hvilke domener de skal ha egenerklæring for samt
hvilke av disse som foreligger som elektronisk egenerklæring allerede.
Systemet er klart til å starte når som helst, og Norid vil sende ut veiledning til registrarene rett over
nyttår. Ordningen vil bli frivillig slik at de registrarene som selv ønsker det kan erstatte sine papirer

med elektronisk egenerklæring. Lister over hvilke domener hver enkelt registrar skal ha
egenerklæring for finnes på registrarweben. Listen har også informasjon om hvilke domener det er
registrert elektronisk egenerklæring for.

5. Neste møte
Neste møte avholdes i Oslo, tirsdag 30. april 2013, kl 1300-1500.
Dot-Enno ordner med leie av lokaler hos Lynx advokatfirma.

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. Innføres tidlig i
2013. Norid vil også vurdere om det kan sendes ut servicevarsel via EPP når sletting
skjer.
b. Dokumentasjonen som beskriver antall organisasjonsobjekt som kan registreres på
en organisasjon er oppdatert.
c. Det vil ikke innføres noen spesialordning mtp fornying av domener som overføres
ifm databasevasken.
d. Norid vil lage en webside med oversikt over varslingsrutiner ifm oppdateringer av
registreringssystemet.
e. Norid lager en oversikt i løpet av januar 2013 som beskriver hvilke endringer som
krever DNS sjekk.
2. Fornying av domener
Dot-Enno ønsket endringer i fornyingsprosessen for .no. Norid vurderer de ulike ønskene.
Dot-Enno sjekker volum og etterspørsel på flerårige fornyinger.
a. Sonen vil bli oppdatert oftere ifm innføring av DNSSEC. Det vil ikke bli gjort noen
endringer med oppdatering av sonen før den tid.
b. Norid vil ta en evaluering av fornyingsprosessen i 2013. Innspillene vil bli vurdert
som en del av den prosessen.
3. Databasevask
Dot-Enno lurer på om det er mulig med to datoer ved overføring, slik at create-dato ikke
endres. Norid vil vurdere dette. Norid planlegger jevnlig databasevask fremover. Dot-Enno
gav en del innspill til prosessen, som Norid vil vurdere. Prosessen vil publiseres på Norids
websider og alle registrarer vil varsles før den igangsettes.
a. Det vil ikke bli lagt til noen ekstra dato i whois databasen ved overføring.
b. Fast rutine for vask av databasen er satt i drift.
4. Proxy
Dot-Enno skal sende Norid et innspill om dette.
a. Saken kommer opp på neste Norpol møte som er i januar 2013.

