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REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2016-08-15
Tid: Mandag 2016-08-15 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:

Forfall:

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/20160815-agenda
2016-27 GODKJENNING AV STYREREFERATENE FRA STYREMØTET
2016-06-06 OG STYREMØTET 2016-07-04
Vedtatt: Begge referatene ble godkjent.
2016-28 ENDRING AV NUUGS FORRETNINGSADRESSE
Vedtatt: Vi bruker Middelthunsgate 25, 0368 Oslo som
forretningsadresse, og CSS mailboks 70, Middelthunsgate 25, 0368
Oslo som postadresse. Thomas melder inn til brreg.no.
2016-29 NEDSETTE ET UTVALG FOR Å GÅ GJENNOM STYREINSTRUKSEN
Vedtatt: Vi oppretter et utvalg for å gå gjennom styreinstruksen.
Utvalget utarbeider et revidert forslag til styret.
Gjennomgang fra Petter: Styreinstruksen er ment å dokumentere
skriftlig hvordan styret ønsker at ting skal fungere internt i
styret. Styreleder "bør være med i utvalget med en stø hånd på
rattet". Petter utformet dagens styreinstruks for 10 år siden og
er fornøyd med den. Men han er på vei ut, og oppfordrer det nye
styret til å tenke gjennom og formulere hvordan de vil at ting
skal fungere.
Vedtatt: Hans-Petter, Johnny og Thomas blir med i det nye
utvalget.
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2016-30 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Vedtatt:
De nyinnmeldte tas opp som medlemmer forutsatt at kontingenten er
betalt.
Gamle c2i-adresser er fjernet fra medlemsregisteret for å hindre
at ny potensielt skummel domeneeier mottar NUUG-epost.
2016-31 ØKONOMISTATUS
Jon Petter gikk gjennom budsjett og regnskap. Regnskapet er ført
til og med utgangen av juli (utgifter også i august). En rapport
med budsjettsammenligning finnes i bilagsarkivet og ble
gjennomgått.
EVENTUELT
Vi har mottatt etterlysning av en mer avansert webside for
sponsoring/sponsorer, spesielt ifm. popcorn-time.no-saken. Regler
for sponsormidler? Sponsor-kategorier? Logo?
Donasjoner kommer uten binding, sponsormidler kan ha føringer
eller være øremerket. Vi kan tenke på å evt. lage et fremtidig
sponsormedlemskap? Vi ønsker mest mulig generell sponsing og
minst mulig bindinger.
Vedtatt: Johnny melder seg til å skrive en tekst til en slik
webside, og Petter vil kommentere teksten.
Hva med å spørre bedriftsmedlemmene om de kan tenke seg å stå på
en offentlig sponsorside for NUUG? Mye jobb, inkludert å lage en
ny kategori i medlemsregisteret.
Petter lufter en ide om å støtte en evt. Alaveteli-konferanse
(som vil skje i Sverige/Finland).
Petter spør om vi kan få tak i noen som kan gjøre "estetiske
småjobber" (logoer o.l.). Spørre gamle kontakter? Johnny melder
seg frivillig til å skrive utkast til en tekst til aktive-lista
for å etterlyse en slik person. Sender utkastet til styret før
utsendelse på aktive-lista.
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