
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-05-28

Tid: Mandag 2018-05-28 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Hans-Petter Fjeld
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Martin Langsjøen
            Thomas Gramstad (referent)

Forfall:
            Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20180528-agenda

2018-20 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-05-07

Vedtatt: Referatet fra 2018-05-07 ble godkjent.

2018-21 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Få endringer siden sist (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20180528-agenda ), en utmeldt som er
gjeninnmeldt og har betalt kontingent.

Vedtatt: Den gjeninnmeldte tas opp som medlem.
Tallene tas til orientering.

2018-22 ØKONOMISTATUS

Budsjettet ble vedtatt på forrige styremøte og er klart til å



legges frem på årsmøtet.

2018-23 SISTE FORMELLE FORBEREDELSE AV ÅRSMØTEPAPIRER

Årsberetningen og innkalling med alle dokumenter skal gjøres
ferdig. Dette gjør vi rett etter dette styremøtet.

Hans-Petter reserverte liten sal på Teknologihuset.

Vi booker 10 plasser på indisk restaurant rett ved Teknologihuset
(antallet kan justeres opp og ned) og ber om påmelding til
bevertning i innkallingen til årsmøtet.

2018-24 STATUS GLASSBJØRNER/ISBJØRNER (GAVER)

De er bestilt fra Hadeland Glassverk (med logo). Venter på
tilbakemelding. Thomas holder styret orientert.

2018-25 SOMMERFEST PÅ BYGDØY/HUKODDEN - DATO OG OPPLEGG

Thomas orienterte om fasilitetene på Hukodden.

Se også disse lenkene:
https://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/opplevoslo/naturidyll-pa-huk/
http://www.oslofjorden.com/badesteder/oslo/huk.html
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00064689

Vi holder på "andre tirsdag" og juli er ledig, dermed vedtok vi
at NUUGs sommerfest blir tirsdag 10 juli på Hukodden.

2018-26 NUUG-PRISEN - FORBEREDE GJENOPPVEKKING AV PRISUTDELING

Vi etablerer en komite for ny utdeling av NUUG-prisen.
Hans-Petter, Johnny, Martin, og Thomas er med i komiteen.
Thomas koordinerer et møte i priskomiteen i juni.

Idédugnad. Finne frem gamle papirer og se hvordan det har blitt
gjort før.
Samarbeidspartnere: Tidligere partner er det som nå heter



OsloMet. Vi vil sjekke om partnerskap med dem fortsatt er
aktuelt. Andre aktuelle partnere er FriProg-firmaer.

Vi har tidligere søkt NUUG Foundation om penger til selve prisen.
I tillegg kommer utgifter til selve arrangementet, inkludert
middag.

EVENTUELT

Dato for neste styremøte: Mandag 13 august kl 20:00 Mumble 


