REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-09-07
Tid: Tirsdag 2021-09-07 20:00
Sted: Jitsi, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting
Tilstede:
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Knut Yrvin
Malin Bruland
Martin Langsjøen
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)
Ikke tilstede:
Geir Isene

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20210907-agenda
2021-68 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE
a) Ordinært referat fra styremøtet 2021-08-03
Vedtak: Referatet fra 2021-08-03 ble godkjent.
2021-69 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-08-01
1 nytt personlig medlem (har betalt)
4 personmedlemmer har ikke betalt kontingent for 2021
Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
Vedtak:
Det nye medlemmet tas opp. Tallene tas til orientering.

2021-70 ØKONOMISTATUS
Regnskapet er a jour, unntatt reskontro som er delvis ført.
Saldobalanse (balanse og resultat) per 2021-09-06 finnes i
bilagsarkivet.
Det er gitt tilgang for Knut Yrvin i nettbanken. Venter på
bekreftelse om at det fungerer før vi fjerner tilgang for
tidligere nestleder.
Vedtak: Tas til orientering.
2021-71 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT
Ikke noe medlemsmøte i august.
2021-72 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER
Peter har oktober-møte om OpenBSD under planlegging. Har hatt en
serie på tre innlegg om emnet i Digi.no. ("Hansteens metode":
Bygg opp med å skrive artikkel på forhånd, få den på trykk,
arrangér møte, rekrutter nye medlemmer. Gjerne syndikering av
artikkelen til andre publikasjoner.)
Knut og Peter planlegger et møte i november med å fly inn Frank
Karlitschek fra Tyskland for å snakke om NextCloud. Kinosalen i
Teknologihuset 2.0 (Rebel) er booket til dette møtet i uke 44
(torsdag 04.11). Han vil også holde foredrag i Bergen.
Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .
2021-73 RUNDT BORDET: AKTIVITETER FOR Å SKAFFE FOREDRAG
Knut jobber med 3 x Raspberry Pi-folk; de er i forskjellige
tidssoner/verdensdeler.
Knut jobber også med å få inn noen fra Bane NOR om

jernbane-skiftere og systemer.
Johnny og Thomas jobber med å finne foredragsholder om PeerTube.
Thomas har fått tips om at Piratpartiet (i utlandet) bruker
PeerTube, og følger opp med dem.
Martin og Geir skal møtes fysisk og planlegge ting.
Viktig å samkjøre fremdriften på møteplanlegging med
aktive-lista.
2021-74 DRIFTSTATUS
Ingen vesentlige nyheter.
Litt småpatching (Peter).
Ellers gjenstår det fremdeles litt å gjøre i flytteprosessen fra
nerdhaven til geekbay.
2021-75 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK
Geekbay: Peter og Johnny tar en økt sammen.
Hvordan lage ical-vedlegg -- kurs for Johnny og Thomas.
Automatisering eller skript for generering av ical-vedlegg?
Johnny har sett på iCal og vil legge inn generering av
iCal-vedlegg i shell-scriptet sitt (det som genererer wiki-malen
for styremøter). Få generert et iCal-vedlegg som er lett å legge
inn som vedlegg i en epost i epostklienten man foretrekker; eller
at det er en lenke til en .ical-fil som hentes inn.
Johnny lager noe som fungerer både på nerdhaven (FreeBSD) og
geekbay (Debian).
Johnny sender ut skriptet på styrelista, eller lenke til
skriptet.
Innkalling til møte i vedtekts/organisasjonsgruppa.
Står foreløpig som oppgave for Martin, men kan overføres til
sekretariatet når generering av iCal-vedlegg kan gjøres av alle.

2021-76 STATUS SAMFUNNSTEKNOLOGI
Geir kontaktet Samfunnsteknologi etter å ha satt seg inn i
prosjektet, og de avholdt en ekstraordinær generalforsamling der
Geir ble valgt inn som NUUGs nye representant i styret i
Samfunnsteknologi. Geir følger opp prosjektet og kommer med en
status på NUUGs neste styremøte.
EVENTUELT
Dato for neste ordinære styremøte:
Tirsdag 5 oktober 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble
-----***-----

