REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-03-13
Tid: Mandag 2017-03-13 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Marius Halden
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:
Cato Auestad
Hans-Petter Fjeld
Petter Reinholdtsen
Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20170313-agenda
2017-13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2017-02-13
Vedtatt: Referatet ble godkjent.
2017-14 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Jon Petter orienterte om nye medlemmer og utmeldinger, og gikk
gjennom statistikken (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20170313-agenda ).
Vi ser at medlemskap uten Usenix betales senere/"sitter løsere"
enn medlemskap med Usenix. Personmedlemskap uten Usenix koster
NOK 410 per år, dette er nok litt dyrere enn sammenlignbare
medlemskap i andre foreninger som ofte ligger på 200-300 kroner.

Vedtatt: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De
nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.
2017-15 ØKONOMISAKER
2017-15-1 Årsoppgjør 2016
Årsoppgjøret ble oversendt revisor den 2017-02-24. Revisor tar
sikte på bli ferdig i løpet av mars. Vi har fått en første liste
med spørsmål til regnskapet, og har besvart disse.
2017-15-2 Økonomistatus
Utgifter og inntekter er ført til 2017-03-12. Banktransaksjoner
er ført til og med siste kontoutdrag (2017-02-28). Se
saldoliste-2017-01-03.pdf
Spørsmål: Styreinstruksen ber kasserer om å "Oppdatere
økonomioversikten på web". Det har ikke vært gjort tidligere.
Kasserer spør: Hva innebærer dette? Er saldolisten som vedlagt
det som kreves? Hvor bør den ligge? Spørsmålene tas videre med
styreleder.
2017-15-3 Budsjett 2017/2018
Siden sist er dollar innkjøpt for 2018, den 2017-03-09. Kursen
ble 8,5971, mens den var 8,626 i fjor. Dette er en så liten
endring at utslaget i budsjettet blir helt mininalt (under 1000
kroner totalt). Det foreslås derfor ingen endringer i forhold til
budsjettforslaget fra forrige styremøte. Kontingentsatsene bør
beholdes som for 2017. Vedlegg:
regnskap-2016-budsjett-2017-2018-v01.ods
Se på kontingentene på neste styremøte og vurdere å foreslå
justeringer til årsmøtet.

EVENTUELT
Solbu følger opp sponsor-nettsiden med Hans-Petter, og målet er å
ha en fungerende nettside og innkommende sponsormidler innen
neste styremøte.
Dato for neste styremøte: 10. april 20:00 Mumble.

