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REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2016-04-04
Tid: Mandag 2016-04-04 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:

Forfall:

Estephan Zouain
Hans-Petter Fjeld
Johnny A. Solbu
Jon Petter Bjerke
Marius Halden
Petter Reinholdtsen
Thomas Gramstad (referent)
Cato Auestad

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20160404-agenda
2016-12 GODKJENNING REFERAT
Referat fra styremøtet 2016-03-07 ble godkjent.
2016-13 KOMPENSASJON TIL SEKRETARIATET
Vedtatt:
1. Jon Petter får tilgang til Altinn.
2. Hans-Petter gis fullmakt til å endre ordningen under gitte
rammer, inkludert å sjekke lovpålagte krav/betingelser. Det
kan være en del byråkrati og bryderi rundt lønn, kan noe av
det forenkles eller velges bort?
Hans-Petter og Johnny tar et oppfølgende møte om dette.
3. Jon Petter gis rolle som forretningsfører og ansvar for
rapporteringen.
2016-14 TILGANGER DNB
Vedtatt:
Hans-Petter gis fullmakt til å rette tilganger. Jon Petter som
kontaktperson, og leder og kasserer som godkjennere.
OBS: Det blir ny kasserer etter førstkommende årsmøte.
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2016-15 KOPIERING AV DV-KASSETTER
Petter har ikke kapasitet til å kopiere DV-kassetter. Spørre
David, som leder Videogruppa. Hans-Petter vil ta deler av
kopijobben, og kan jobbe med dette på Teknologihuset. Muligens
begynne på samlingen i helgen 9.-10. april -- teste arbeidsflyt,
rytme, om avspillerne bråker, om kopiprosessen er forutsigbar og
har faste trinn etc. Petter nevner at DV-spillerne bruker
FireWire og det er vanskelig å få tak i FireWire-plugger nå, slik
at det trenges en egen plan for å kopiere opptakene ut fra
DV-spillerne. Videre at opptakene er gjort med DV-kassetten i
kameraet, og videostrøm og lysark ble mikset inn på DV-kassettene
via en Linux-maskin, og pga. denne miksingen er det kanskje ikke
mulig å få med lysarkene ut fra DV-kassettene, bare selve
video-opptaket.
Petter formidler DV-spillerne til Hans-Petter via Thomas på Ifi.
I utgangspunktet tar da Videogruppa kopijobben, som vil pågå
jevnt nå og da over ganske lang tid (måneder). Thomas jobber
videre med merking, sortering og registrering av resten av
DV-kassettene.
2016-16 BE DOMSTOLENE OM Å OVERPRØVE BESLAG AV POPCORN-TIME.NO?
Vedtatt:
Vi setter en foreløpig ramme på NOK 10 000. Første skritt er å
snakke med vår jurist, og å få skrevet et brev/protest, for å bli
en part i saken og få frem at denne saken ikke bare dreier seg om
Økokrim mot noen som har et privat domene, men at det er en
viktig prinsipiell sak som angår mange.
2016-17 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Vedtatt:
De nyinnmeldte tas opp som medlemmer forutsatt at kontingenten er
betalt.
EVENTUELT
Legge inn Jon Petter på styrelista: Vedtatt og gjennomført.
Neste styremøte: Mandag 2. mai kl. 20:00 Mumble.

Page 2 of 2

