Norwegian UNIX systems User Group

Referat

NUUG - Styrem te - 20.08.2002 hos DND, M llergaten 24.
Tilstede:

Vidar Bakke
Jon Petter Bjerke (telefon)
Petter Reinholdtsen
Morten Kjelkenes
Thomas Lundqvist

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
1. Gjennomgang av mØ tereferat og oppfØ lging av oppgaver
Referat fra 03. juni 2002
Ble gjennomga tt og godkjent. Alle har skrevet under bortsett fra
Jon Petter. Vidar har tatt med seg referatet for at Jon Petter skal
undertegne dette.
Sikkerhetskonferansen
Na r det gjelder 2 dagerkonferansen ævedrØ rende Sikkerhet sa
fØ lger Vidar opp dette videre.
NUUG prisen
Det skal sØ kes etter midler for a kunne gjennomfØ re prisen.
SØ knad er sendt til Vidar som skal viderefØ re dette til NUUG
Foundation. Prisen skal utdeles 7. oktober 2002 pa HiO. Dette er
et samarbeid med HiO og dem dekker den praktiske
gjennomfØ ringen.
Nominasjonen skal v re ferdig til 15. september. Pr. i dag (iflg.
Web) er fØ lgende nominer:
Dag-Erling SmØ rgrav, Ha vard FrØ iland, Lars Magne Ingebrigtsen,
Linux i skolen, Skolelinuxprosjektet, Systems In Motion, Thomas
Lundquist og Trolltech AS.
2. å konomi
Ingen kommentarer til dette.
3. MedlemsmØ ter
Sist medlemsmØ te 15.08.02 var uten fastlagt tema. Kun et NUUGbar mØ te. Det var bra oppmØ te. Det er foresla tt fremover at det
skal v re medlemsmØ ter med fastlagt tema, men ga gjerne etter
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mØ te pa en pub. Petter Ø nsker fortsatt innspill fra alle vedrØ rende
temaer og forelesere.
Vidar har sagt seg villig til a holde neste innlegg for medlemsmØ te
vedrØ rende drift. Vidar tar kontakt med Petter for tittel etc.
4. Opptak- og endringer av medlemmer
Listen lagt ut pa mØ te og godkjent av alle tilstedev rende
5. Gjennomgang av innkommende ideer
Tollef Fog Heen har meddelt at han har lyst til a arrangere
konferanse om fri programvare via NUUG. NUUG styret utnevner
Tollef Fog Heen til Primus Motor og Prosjektleder for en NUUGkonferanse om Fri Programvare. Tollef skal da legge frem
budsjett, program og fremdriftsplan for konferansen fØ r NUUG
styret kan formelt godkjenne dette. Vidar fØ lger opp saken.
6. Eventuelt
Det ble bestemt at styremØ tereferatene skal legges ut pa web.
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Referent 28/08/02
Marianne Ellefsen
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