
REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2016-12-05

Tid: Mandag 2016-12-05 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:            
            Hans-Petter Fjeld
            Johnny A. Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Marius Halden
            Thomas Gramstad (referent)

Forfall:
            Cato Auestad
            Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20161205-agenda

2016-37 STATUS VALGKOMITE

Valgkomiteen har hatt et innledende møte, og har lånt boka
Tillitsmannen av Gerhardsen. Boka er generelt god også på andre
ting enn valg/valgkomite og vil senere bli tilgjengelig for
styret. Valgkomiteen har satt opp en pad for notater og
fremdrift, som også inneholder aktuell informasjon som
valgkomiteen trenger i arbeidet. Nytt møte i valgkomiteen i
slutten av januar.

2016-38 KICKOFF?

Middag/sosialt event i januar, invitere alle NUUGs medlemmer,
organisere påmelding. Faglig arrangement på Teknologihuset først,
deretter middag på restaurant. Hans-Petter følger opp og



organiserer, vil noen andre være med og arrangere dette? Thomas
melder seg.

2016-39 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Jon Petter orienterte om nye medlemmer og utmeldinger, og vi
diskuterte en tydelig negativ trend i medlemsutviklingen.

Vedtatt: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De
nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

Etter styremøtet utarbeidet Jon Petter en detaljert statistikk
over medlemsutviklingen siden 2008, og denne finnes i
Bilagsarkivet, direktelenke:
https://www.nuug.no/styre/bilag/index.php?knapp=Vis&file=2016-12-06-inn-me
dlemsstatistikk.pdf
(tilgang med styrepassord). Kurvene og tallene viser betalende
medlemmer for det respektive år.

2016-40 ENDRE BETALINGSFRIST PÅ FAKTURAER?

Enstemmig vedtatt å endre betalingsfrist på fakturaer til 14
dager. (Enkelte firmaer trenger i praksis mer tid på seg, vi vet
hvem de er og tillater dem dette.)

EVENTUELT

Backup-utfordringer for NUUGs maskinpark:
Backup går sakte, bl.a. etterlyst for Mimes brønn.
Problemet er først og fremst at noen må ha tid til å gjøre det,
inkludert å tenke gjennom og bestemme hvordan det skal gjøres.
Spørsmål om lagringen: Petter ønsker å rekonfigurere disken,
Marius mener det ikke er nødvendig/verdt tiden det vil ta å få
til. Vi anbefaler at Marius kjører på med det som er mulig/enkelt
å få til.



Det er noe i Mimes brønn som genererer masse støymeldinger i RT,
forhåpentligvis noe som kan slås av eller tweakes. Jon Petter tar
opp dette med Driftsgruppa.

Skripting -- sekretariat/ansette noen?
Thomas tok opp to alternativer mht. å finne noen som kan jobbe
med vedlikehold av skriptene til NUUG: Et fremtidig nytt
styremedlem (slik at valgkomiteen får i oppgave å lete etter en
slik person) eller å definere dette som en sekretariatsoppgave
(betalt jobb) og evt. å ansette en ny, tredje person i
sekretariatet.
Dette kan ikke avgjøres her og nå, Thomas får i oppgave å
utarbeide en sak om det til fremtidig styremøte, inkludert
en oversikt (f.eks. på wiki) om utestående skripting-oppgaver.
Jon Petter påpekte at sammenhengen mellom skriptene til NUUG kan
være komplisert og involverer flere ulike programmeringsspråk,
dette vil være en utfordring for enhver ny person. Samtidig kan
noen av oppgavene være enklere og kreve mindre arbeid, og da kan
Jon Petter se på dem. Vi ser nærmere på dette når oversikten over
skript-oppgaver er klar.

Tiltak ifm. sletting fra budfirma-kunderegister:
Thomas oppretter en RT-sak, og gir den til Hans-Petter.
Legger inn problembeskrivelse, korrespondanse med budfirmaet og
eksempel-fakturaer fra budfirmaet i RT-saken, og Hans-Petter tar
opp saken videre med budfirmaet -- som må gjøre en jobb internt
med å finne ut hvem det er som driver og lager og feilsender
fakturaer til NUUG.

Manuell weboppdatering -- hvem vet?
Gjelder manuell oppdatering av Adict, etter at kalender-fila
(localevents) er oppdatert -- når man ønsker å gjennomføre en
oppdatering med en gang av Adict. Da hjelper det ikke å kjøre
push-web, det er i tillegg noe annet som må gjøres for å få
til en manuell weboppdatering -- og nesten ingen vet hva dette
andre som må gjøres er, så det er vanskelig å få utført.
Hans-Petter og Halden ser på dette etter styremøtet. Dette ble



fikset etter styremøtet, slik at det nå er mulig å oppdatere
Adict manuelt via push-web. Thomas har dokumentert Adict
kalender-oppdatering i wiki: https://wiki.nuug.no/Kalender .

Neste styremøte: Mandag 9. januar 2017, kl. 20:00 på Mumble.

  ----


