
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-01-09

Tid: Mandag 2017-01-09 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
Cato Auestad
Hans-Petter Fjeld
Jon Petter Bjerke
Petter Reinholdtsen

Forfall:
Johnny A. Solbu
Marius Halden
Thomas Gramstad (referent)

Agenda for møtet:
 http://wiki.nuug.no/styre/20170109-agenda

2017-01 GODKJENNING AV STYREREFERATENE FRA STYREMØTET
2016-11-07 OG STYREMØTET 2016-12-05

Vedtatt: Referatene ble godkjent.

2017-02 OPPDATERING NY STYREINSTRUKS

Utsettes til neste styremøte.

2017-03 STATUS KICKOFF/FAGLIG-SOSIAL DAG

Hans-Petter gikk gjennom målsetninger og forslag til program.
Nettverke og informere hverandre om hva man driver med i og rundt
NUUG, inspirere og motivere medlemmer til mer aktivitet. Vi får
med musikere som kan synge datasanger for oss fra Petters
sanghefte. Datoen blir 29. januar og Teknologihuset er booket.

2017-04 OPPRETTELSE AV KUNDEKONTO OG INNKJØP AV GAVER

Vedtatt:

Hans-Petter gis mandat/fullmakt til å opprette kundekonto hos
Christiania Glasmagasin til innkjøp av gaver til
foredragsholdere. Standard-gave er "NUUG-isbjørnen" av glass, 8
cm:  https://www.cg.no/isbjorn-8cm .
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Hans-Petter kjøper inn 20 isbjørner. Halvparten oppbevares på
lageret, halvparten på Teknologihuset.

2017-05 TILTAK FOR VEDLIKEHOLD OG OPPDATERING AV NUUG SINE SKRIPT

Hans-Petter påpeker at hele medlemsregister-systemet og alle
skriptene er veldig "legacy" og at vi ville ha løst dette helt
annerledes dersom vi skulle lage en løsning idag. Derfor er
egentlig begge de to foreslåtte alternativene for å flikke på det
nåværende systemet lite ønskelige, dvs. de løser ikke det
grunnleggende problemet. Det er bedre å tenke på hvordan vi kan
lage medlemsregister helt på nytt, ut fra dagens teknologi og
løsninger. Noen eksempler på ting som burde vært på plass:
webgrensesnitt for medlemsregisteret, SQL-database, nytt system
for arrangementer, fornye websidene generelt. Petter: En
utfordring for oss er at NUUGs medlemsregister inneholder både
personmedlemmer og bedriftsmedlemmer, med koblinger mellom disse.
Det er uvanlig at medlemsregistersystemer har løsninger for slike
kombinasjoner. Jon Petter: Rydde opp i medlemstyper (og
tilhørende vedtekter) først, og deretter bestemme system etterpå?
Å få medlemsregisteret bort fra nerdhaven ville hjelpe mye: Det
ville løse nåværende tegnsett-inkompatibilitet mellom en
SQL-database og nerdhaven. Tenk større: Flytt alt inn i
Civicspace; betale noen for å gjøre denne jobben? Sette opp et
prosjekt for dette, med regnskap. Hva med Lodo oppi alt dette?

Vi vil altså ikke bringe inn "flere kokker og mere søl" i det
eksisterende systemet. Vi vil istedet tenke gjennom og sette opp
en prosjektplan for å få på plass et helt nytt system for
medlemsregister og regnskap.

Noen kandidatsystemer:
Memberdb:  http://directory.fsf.org/wiki/MemberDB_-_A_Membership_Database
Civicspace:  https://www.drupal.org/project/civicspace
Civicrm:  https://civicrm.org/

Petter: Det finnes også housingtjenester vi kan undersøke.

Vi fatter ikke noe vedtak, men vi/Hans-Petter ser videre på
hvordan vi kan få på plass et nytt system. Inntil videre
fortsetter Jon Petter og Thomas å holde det gamle systemet
flytende.

2017-06 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Jon Petter orienterte om nye medlemmer og utmeldinger.
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Vedtatt: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De
nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-07 ØKONOMISTATUS

Utsettes til neste møte.

2017-08 BUDSJETTREVISJON 2017 OG NYTT BUDSJETT 2018

David fra videogruppa ønsker utvidelse av sitt budsjett i forhold
til innkjøp av mer videoutstyr. Enten utvide budsjettet for 2017,
eller forskyve noe av det til 2018.

Nye kofferter vil gjøre det enklere å sette opp det nye
videoutstyret enn det var med det gamle.

Innspill og ønsker til budsjettet kan sendes til styrelista.

EVENTUELT

Petter: Webtjenesten til Lodo har forandret seg litt, slik at
skriptet for dumping av NUUGs økonomi (backup) ikke fungerer
lenger.

Neste styremøte: Mandag 13. februar 2017, kl. 20:00 på Mumble.
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