REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2016-11-07
Tid: Mandag 2016-11-07 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Hans-Petter Fjeld
Johnny A. Solbu
Jon Petter Bjerke
Marius Halden
Petter Reinholdtsen
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:
Cato Auestad
Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20161107-agenda
2016-32 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 201608-15
Vedtatt: Referatet ble godkjent.
2016-33 ENDRE NUUGS NAVN I BRREG.NO
Vi diskuterte litt frem og tilbake om (1) hvorvidt dette var en
så stor endring at det krever en vedtektsendring på årsmøte
(konkluderte "Nei", fordi vedtektene allerede sier at "NUUG" er
den offisielle forkortelsen), (2) hvorvidt dette er et stort
praktisk problem (konkluderte "Nei"), og (3) hvorvidt Brønnøysund
ville godta en slik endring direkte eller kreve endringer i
vedtektene for å godkjenne det, og konkluderte med at det er
enklest å prøve og se om de godtar det. Ingen sterke

motforestillinger, så Thomas får mandat til å gå inn og prøve å
gjøre denne endringen, å legge til forkortelsen (NUUG) etter
navnet i brreg.no.
2016-34 OVERTA/GJENOPPRETTE DIGITALTPERSONVERN.NO?
Det viste seg på møtet at nettstedet www.digitaltpersonvern.no er
kommet tilbake. Yay! Både Thomas og Petter har purret på dem uten
å få noe særlig svar, Petter hadde oppdaget at sertifikatet for
nettstedet var utløpt. Men dette har de tydeligvis klart å fikse
på egen hånd, og dermed utgår dette punktet fra NUUGs agenda -det vil si, vi noterer bare at problemet er løst og at intet er
påkrevd fra NUUGs side.
2016-35 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
En del utmeldinger ifm. kontingentkrav for nytt år.
Vedtatt: De nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er
betalt.
Vi diskuterte mulige tiltak for å motvirke trenden med synkende
medlemstall: flere medlemstilbud (introkurs) og rekruttering via
kjente.
2016-36 FORSLAG TIL NY STYREINSTRUKS
Vi diskuterte utkastet til ny styreinstruks. Jon Petter foreslo
at styreinstruksen bør si noe om agendaen på styremøter: At
agendaen skal være fastsatt før styremøtet, og at bare saker på
agendaen kan vedtas. (Mens under Eventuelt kan hva som helst
diskuteres.) Petter: Bytt ut "burde" med "bør".
EVENTUELT

Petter orienterte om status på Popcorn-time.no-saken, samt om
forberedelsene til NUUG-medlemsmøtet om saken med registraren som
foredragsholder.
Petter orienterte om status på innsynstjenesten Mimes brønn.
Antallet brukere og saker vokser, mange interessante saker. Vår
advokat er aktiv i flere saker, og medhold i sakene innebærer at
vi får penger tilbake når staten har tabbet seg ut slik at
advokatutgiftene dekkes.
Petter har startet en NUUG-epostliste for et nytt NOARK-prosjekt
der Thomas Sødring står sentralt i prosjektet. Petter vil sende
ut info til NUUGs medlemmer og annonsering om epostlisten og
prosjektet.
Neste styremøte: Mandag 5. desember, kl. 20:00 på Mumble.
----

