REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-09-18
Tid: Mandag 2017-09-18 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Hans-Petter Fjeld
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Petter Reinholdtsen
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:
Alexander Alemayhu
Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20170918-agenda

2017-34 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2017-08-21
Vedtatt: Referatet fra 2017-08-21 ble godkjent.
Kommentar til dagsorden: Vi ønsker at styremedlemmer som får
forfall til styremøte gir beskjed om dette før styremøtet. Det
kan gjøres f.eks. med epost til styret eller det kan legges inn i
agendaen for styremøtet på wiki.
2017-35 ETTER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:
VEDTEKTER, NESTLEDER OG LEGITIMERING DNB
Styremedlem Alexander Alemayhu ble valgt som nestleder med
signaturrett:

https://wiki.nuug.no/aktiviteter/201709ekstraordinaert-aarsmoete-referat
Signert protokoll fra årsmøtet er sendt inn til
Brønnøysund-registeret. Når saksbehandlingen der er ferdig får
DNB oppdatering. Forøvrig er Alexander allerede legitimert hos
DNB fra før.
2017-36 SAKEN OM DNS-BESLAG: NY UTVIKLING OG VEIEN VIDERE
Petter orienterte om saken etter Økokrims siste utspill. Det
jobbes med å skaffe sponsing til neste rettsrunde. Nyheter om
sakens utvikling kan fortsatt følges på
https://www.nuug.no/news/tags/dns-domenebeslag/ .
2017-37 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Ingen inn- eller utmeldinger siden forrige styremøte, derfor
ingen endringer/oppdateringer.
2017-38 ØKONOMISTATUS
Utgifter er ført til 2017-09-02. Banktransaksjoner er ført til og
med 2017-06-30. Se saldoliste-2017-09-17.pdf
NUUGs video-utstyr har vært utleid én gang. Dette ønsker vi mer
av.
2017-39 STATUS FOR REKRUTTERING
Vi må prøve å koble den kommende spørreundersøkelsen med
rekruttering. Tidligere spørreundersøkelser har gitt større
synlighet og nye medlemmer. Samtidig være litt konservativ med
utformingen av spørreundersøkelsen for å kunne se utviklingen
over tid på svarene. Heller legge til nye (og evt. fjerne gamle)

spørsmål enn å gjøre endringer i spørsmålene.
Aktuelle aktiviteter som kan gi rekruttering: Kursing. Kan vi
også bli flinkere til å fange oppmerksomheten til nye
meetup-faggrupper før de går inn i sin egen verden, slik at NUUG
kan bli et samlingspunkt eller paraply for slike grupper?
Teckids-foredraget og forsøk på å få interesse for
Unix/Linux-opplæring inn den veien -- dette viste seg å være
vanskelig å få til, dårlig oppmøte fra NUUG-medlemmer og ingen
som meldte seg frivillig til å gjøre noe med saken.
2017-40 STATUS FOR KONTAKT MED LIKESINNEDE FORENINGER
Martin har snakket med noen av Meetup-gruppene. Hans-Petter sier
at NUUG kan tilby samarbeid med slike grupper om å arrangere
møter, f.eks. ved at NUUG sponser billetter/opphold for
tilreisende foredragsholdere.
EVENTUELT
E1: Esken med det rare i. Thomas møter Petter og går gjennom esken.
(Dette er blitt gjennomført etter styremøtet, og detaljert
resultat av opptelling og rydding i esken er postet til
styrelisten. T-skjorter og slips er overført til en plastboks i
NUUGs arkiv/lager, og blir muligens flyttet videre til NUUGs skap
hos Teknologihuset.)
E2: Martin orienterte om og diskuterte IT i skolen -- utbredelsen
av Chromebook, Google Play og iOS i skolen, personvernproblemer
osv. Kan NUUG bidra med f eks midler til å sette opp
demoløsninger av FriProg-alternativer som Skolelinux, Openstack,
Openshift, åpne klientløsninger m.m.? Lage apper, og et sted å
hoste dem. Egen arbeidsgruppe i NUUG for slike temaer og
løsninger? Følges opp på senere styremøter.

Dato for neste styremøte: mandag 30 oktober 20:00 på Mumble.

