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NorSIS skal styrke og fremme informasjonssikkerhet
i norske virksomheter, og samfunnet for øvrig. Med
det perspektivet har det lenge vært tydelig for NorSIS
at det er både manglende deltagelse og manglende
inkludering av kvinner innen informasjonssikkerhet. For
å gjøre noe med dette startet vi opp Security Divas
med mål om å fremme kvinner i sikkerhetsbransjen,
og skape en arena hvor vi kan vise oss fram, lære av
hverandre og bygge nettverk.
Den første Security Divas konferansen ble arrangert på
Gjøvik i 2010, og det ble raskt tydelig at dette var noe
det var behov og ønske om. Konferansen vokste fra 15
deltagere på den første konferansen, til et rekordantall
på 170 i 2018. Derfor er tiden nå moden for å vurdere
den nåværende situasjonen, hvilke behov som finnes,
og hvordan de best kan møtes.
Vi ønsker å dele vår vurdering og plan for veien fram
over med alle dere «Divas», og håper også på tilbake
meldinger og innspill fra dere slik at framtidens Security
Divas møter deres behov på best mulig måte.
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FREMTIDENS SECURITY DIVAS
Gjennom årlige konferanser ble det raskt klart for oss i
NorSIS at Security Divas er mer enn en konferanse. Det
er et møtested og et nettverk for kvinner som jobber
med og interesserer seg for informasjonssikkerhet. For
å kunne holde dette nettverket ved like i større grad
og bedre legge til rette for at vi kan lære av hverandre
og utveksle erfaringer ønsker vi å skape muligheter
for at vi kan møtes oftere, ha en tettere dialog, og rett
og slett være mer tilstede.
Dette håper vi å oppnå gjennom å styrke vår tilstede
værelse på sosiale media, i hovedsak LinkedIn, samt
ved å arrangere jevnlige seminarer med våre sam
arbeidspartnere. Den årlige konferansen vil vi selv
følgelig også fortsette med.
Vi har også merket, blant annet gjennom input fra dere,
et behov og ønske for et mentorprogram for kvinner
i bransjen. Gjennom hjelp fra de mange, dyktige ild
sjelene i nettverket håper vi at også dette blir en
realitet.

VISJON
★ Security Divas skal være et nettverk for kvinner som jobber med, og
interesserer seg for informasjonssikkerhet. Det skal være en arena hvor
kvinner kan møtes, øke sin faglige kompetanse, utveksle erfaringer og
bygge nettverk.

HOVEDMÅL OG AKTIVITETER
Security Divas skal være et nettverk for kvinner som
jobber med, og interesserer seg for informasjons
sikkerhet. Det skal være en arena hvor kvinner kan
møtes, øke sin faglige kompetanse, utveksle erfaringer
og bygge nettverk.
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Årlig konferanse
Mål:

• Arrangere en årlig konferanse om informasjonssikkerhet for kvinner:
• Tidsaktuelle, relevante, og erfaringsbaserte foredrag.
• Faglig påfyll som dekker et bredt spekter innen informasjonsbransjen.
• Gode muligheter for nettverksbygging.

• Inngå avtaler med studiesteder med relevante sikkerhetsrettede studieretninger for å kunne
invitere et antall studenter til å delta på konferansen. De to foregående årene har vi hatt avtaler
med NTNU, Gjøvik og Trondheim, Cyberingeniørhøgskolen (FIH) og O
 sloMet (tidligere HiOA).
Faglige møter, frokost, lunsj eller på kveldstid
Mål:
• Arrangere jevnlige faglige seminarer gjennom året i regi av samarbeidspartnere.
• «Rykende ferskt» innhold.
• Som en start vil vi arrangere møter i Oslo-området, men det er ønskelig å utvide det
geografiske området på sikt.
• Kortere arrangementer så det er enkelt å kombinere med en vanlig arbeidsdag.
• Skape flere muligheter for å møtes gjennom året.
• Være et sted for erfaringsutveksling.
Nettverket
Mål:
• Bruk av sosiale medier.
• Tydeligere nærvær i sosiale medier.
• Mer aktivitet, samt faglig og erfaringsutveksling mellom medlemmer.
• Mentorprogram.
• Fasilitere et frivillighetsbasert mentorprogram for kvinner som jobber eller vil jobbe med
informasjonssikkerhet.
• Gi mindre erfarne kunnskap, rådgivning, og støtte, samt ha tydelige forbilder i bransjen.
• Få til et samarbeid med andre nettverk relatert til IT og/eller informasjonssikkerhet.
Ivareta samfunnsansvaret
Mål:
• Tilby kurs i nettvett og personlig informasjonssikkerhet holdt av medlemmer for foreldre, eldre
og/eller andre grupperinger.
• Arbeide for å få til et samarbeid om arrangementer rettet mot barn og unge, for eksempel «Lær
Kidsa Koding» eller «Girl Tech Fest» for å inkludere et sikkerhetsperspektiv i deres aktiviteter.
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