Norwegian UNIX systems User Group

Referat
NUUG - Styrem te - 1.10.2002 hos DND, M llergaten 24
Tilstede:

Vidar Bakke
Petter Reinholdtsen
Morten Kjelkenes
Thomas Lundquist
Kristoffer Gleditsch

Agenda:
1. Gjennomgang av mØ tereferat og oppfØ lging av oppgaver
2. å konomi
3. MedlemsmØ ter
4. Opptak- og endringer av medlemmer
5. Gjennomgang av innkommende ideer
6. Eventuelt
Oppgaver

Ansvarlig/
oppf lging

1. Gjennomgang av referat og oppfØ lging av oppgaver
- Sikkerhetskonferansen
Dato : over jul
Referatet godkjent
2. å konomi / opptak av medlemmer
Ingen kommentarer
Alt iht. budsjett
4. Opptak- og endringer av medlemmer
- 6 nye medlemmer
5. Gjennomgang av innkommende ideer
5a Websider
- nei til nytt system
Toffer + Morten K. lager et forslag til hva studentene skal lage.
Marianne blir premissgiver til prosjektet.

Morten

5b. Linpro Ø nsker a sende kursreklame med 30 - 35 % rabatt
ForespØ r Linpro om dette er et fast tilbud til medlemmer (hvor lenge
gjelder dette tilbudet)
Vi kan sende ut kursmateriale og sende en regning til Linpro for
dette.
Ingen medlemslister
Petter fØ lger opp ovenfor Linpro

5c Bidrag til praktisk gjennomfØ ring av arrengementer
NUUG stiller gjerne med ra d og hjelp til dette i den grad det er
ressurer til dette.

Petter

- ForespØ rsel fra BLUG som Ø nsker a benytte NUUG som en kanal
for sponsor/ foreningssekretariat.
Styret er positiv til a hjelpe foreningene med praktiske detaljer rundt
driften av foreningene regnskap sponsormidler etc.
- Jon Petter utreder hva som er konsekvenser og risikoer.
Jon Petter
Svar til BLUG:
Thomas Skriver et forslag og sender ut til Styret pa mail.
Torsdag 3.10.2002

Thomas

6. Eventuelt
Jon Petter
FØ lgene saker ble tatt opp under eventuelt.
6a NUUG pris
Styret har sett pa komiteens arbeide med stor glede og bifaller juryens
arbeid.
Program dagen ble diskutert.
MK spØ r Hio om de stiller med konfransier. (Mark)
Gisle Hanemyr sier noe om juryens valg.?? Morten Kontakter Gisle.
Annonsering.
Morten K snakker med Marianne om a sta for annonsering av NUUG
prisutdelingen + senere aktiviteter
Program for middag
T-skjorter deles ut na r de kommer til restauranten.
å nske velkommen til bords praktisk info (Morten K)
Presentasjon av NUUG Foundation Vidar 5 min.
Konferanse (Tollef) 5 min.
Takk for maten vi kan sitte pa egen regning eller bevege oss videre.

Referent 2/10/02
Morten Kjelkenes
Underskrifter, Oslo 12/10-2002
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