
 
 

Velkommen til SERIs fødselsdagsforelesning og Terjefest! 
 

Vi har gleden av å invitere deg til forelesning og fest torsdag 10. mars 2016, en kveld med tre høydepunkter: 
 

 
 

Kl. 17.15  Fødselsdagsforelesning  

 

“The Missing Pieces of the Modern Surveillance Debate” 
 

Ved Alvero M. Bedoya, Center on Privacy & Technology at Georgetown Law. 

 
Alvaro Bedoya is the founding Executive Director of Georgetown Law’s Center on Privacy & Technology. He is an expert on 

digital privacy issues. His commentary has appeared in the New York Times, the Wall Street Journal, the Washington Post, 

Politico, and Slate. Prior to joining the Center, he served as Chief Counsel to United States Senator Al Franken on the U.S. 

Senate Judiciary Subcommittee on Privacy, Technology and the Law. In this role, he was the staff negotiator for significant 

portions of both the Cybersecurity Act of 2012 and the USA FREEDOM Act, a bipartisan surveillance reform bill.  

Alvaro is a graduate of Harvard College and Yale Law School, where he received the Paul & Daisy Soros Fellowship for New 

Americans.  You can follow him on Twitter at @alvarombedoya. 

 

Forelesningen holdes i rom 540 i Domus Nova, St. Olavs plass 5. 
 

 

Kl. 18.00 - 19.00  Mottakelse 

 
Etter forelesningen inviterer vi til mottakelse i Biblioteket, Knut S Selmers samlinger (Domus Nova, 4. etg). 

Det vil bli servert vin og snacks. 

 
 

 

Kl. 19.00  Terjefest!!!  
 

Terje, en Hazeltine 1500, er SERIs første datamaskin.  Den hviler nå, 

men er fremdeles like blid.  Hvert år arrangerer studentene TERJEFEST, og 

i år er festen lagt til straks etter mottakelsen. Det blir dekket bord i 

korridoren (det er så vidt det går!). Terje har hedersplassen ved bordenden, 

og det blir servert enkel, men god mat og drikke. Etterpå blir det musikk og 

mulighet for å danse. Det koster kr. 225,- for studenter og kr. 250,- for 

ansatte/eksterne å være med. Betal til kontonummer 7023.05.59692 eller til 

Resepsjonen innen påmeldingsfristen. NB! Bindende påmelding. 
 

Festen skjer i korridoren på SERI i 4.etasje Domus Nova. 

 
Velkommen til en inspirerende og hyggelig kveld hos oss på SERI.  Påmelding kan skje via 

nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/71100.html 

Påmeldingsfrist er: 3. mars 2016. Evnt. henvendelser til torgeir.boldvik@jus.uio.no 

 

Husk å angi på nettskjemaet hva du ønsker å være med på, og vær raskt ute med påmelding,  
for her kandet bli trangt om plassen! 

 

Med vennlig hilsen 
 
 

Arrangementskomitéen 

https://twitter.com/alvarombedoya
https://nettskjema.uio.no/answer/71100.html

