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REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2015-12-14
Tid: Mandag 2015-12-14 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Johnny A. Solbu
Hans-Petter Fjeld
Petter Reinholdtsen
Marius Halden
Thomas Gramstad (referent)
Estephan Zouain
Forfall:
Cato Auestad
Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20151214-agenda
SAK 2015-22 GODKJENNING AV REFERATET FRA FORRIGE STYREMØTE
Vi snakket litt om rutiner for referatene -- få med hvem som var
tilstede, og riktig saksnummer (hent dette fra agendasiden på
wikien).
Referat fra forrige styremøte (versjon 1.1) godkjent.
EVENTUELT
Thomas foreslo at hele sekretariatet (istedenfor bare én
spesifisert person fra sekretariatet) inviteres til styremøtene.
Dette ble vedtatt og innebærer i praksis at Jon Petter blir
invitert til styremøtene heretter.
Script-oppdateringer:
Thomas tok opp og sendte til styret ToDo-listen for
script-oppdateringer: Det er spesielt 8 punkter som bør fikses.
Thomas følger opp med Cato (og evt. Marius).
Diskuterte hvor ToDo-listen bør ligge, antagelig et sted i
CVS'en.
Deltakerlistene fra møtene:
Thomas har skannet inn listene han fikk fra Hans-Petter. Skal
legge dem ut i CVS'en. Og taste inn navn + epostadresser og legge
ut dette også i CVS'en.
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NUUG-prisen:
Få til et møte med de som vil være aktivt med å arrangere.
Hans-Petter følger opp dette.
Planlegging av medlemsmøter:
Alle jobber med temaer og foredragsholdere. Hans-Petter booker
rom på Teknologihuset til alle møtene, dvs. annen tirsdag hver
måned (dog er dette noe som kan gjøres av alle via
Teknologihusets hjemmesider).
Men vi vil unngå "vanskelige" dager som f.eks. 16. mai. Vi
diskuterte også møtedatoer som faller i ferier. Slike møtedager
kan slå ut i begge retninger: Medlemmer med familie/barn vil
typisk være bortreist eller mer opptatt i ferier. Mens medlemmer
uten barn vil ha mer fritid og færre konkurrerende aktiviteter,
og dermed vil ha lettere for å komme på møter i ferien enn
ellers. Det har vi sett flere ganger på sommermøter midt i
fellesferien med bra oppmøte. Vi diskuterte hvordan trekke
med/engasjere barna til medlemmene på møter -- kanskje med
dataspill, Lær kidsa koding og lignende aktiviteter.
Johnny kan oppdatere kalenderen i Adict, http://www.nuug.no/adict/ .
Estephan snakker med Jon Petter, slik at de eller en av dem kan
snakke om 2015-regnskapet på neste styremøte.
Stallman til Norge igjen, noen som vil trå til og arrangere møte?
Han har jo vært mye i Oslo og Bergen, bedre å få ham til andre
steder, kanskje Trondheim og Tromsø?
EuroBSDcon:
Hans-Petter spør om noen av oss vil engasjere oss i arrangeringen
av EuroBSDcon (høsten 2017. Kanskje mest logisk å ha det i
Bergen.) EuroBSDcon har en stiftelse som tar seg hovedsakelig av
det økonomiske, programkomite og billettsalget. Så fra NUUG sin
side kan det være snakk om engasjement for å organisere
logistikk, soveplasser, mat, underholdning og lokale. Det er
forventet at flere fra det norske BSD-miljøet også engasjerer
seg. Dersom NUUG engasjerer seg i arrangementet vil det være et
premiss at NUUGs medlemmer får rabatt, nøyaktig hvordan dette
gjøres er langt fra spikret ennå.
Petter orienterte om to klagesaker som Mimes brønn har sendt inn
til Sivilombudsmannen.
Petter har vært i kontakt med folkene bak Innsyn.no i
Kristiansand og undersøker mulighetene for at Mimes brønn kan
samarbeide med disse, f.eks. med utveksling av data og kode.
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Neste styremøte blir mandag 1. februar 2016.
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