
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-08-05

Tid: Mandag 2019-08-05 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Adrian Kjær Dalhaug
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Martin Langsjøen
            Thomas Gramstad (referent)

Forfall:
            Hans-Petter Fjeld
            David Noble

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20190805-agenda

2019-26 KONSTITUERING OG FORDELING AV VERV

Styret konstituerte seg selv. Leder Martin Langsjøen og nestleder
Thomas Gramstad ble valgt direkte av årsmøtet 2019. Johnny A
Solbu påtok seg å fortsette vervet som styresekretær og
Jon Petter Bjerke påtok seg å fortsette som kasserer. Adrian
Kjær Dalhaug er valgt til styremedlem. Andre verv ble ikke utnevnt
eller fordelt.

2019-27 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-06-03

Vedtatt: Referatet fra 2019-06-03 ble godkjent.

2019-28 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om tall og statistikk for medlemslisten siden 2019-06-03. Detaljer



finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

7 utmeldinger, alle som følge av styrets vedtak 2019-03-04. Ikke betalt
kontingent hverken for 2018 eller 2019. 5 medlemskap, derav 1 bedrift med to
personmedlemmer. 2 adresse-endringer. 1 endret medlemsstatus til
Æresmedlem som vedtatt på årsmøtet 2019.

Vedtatt: Tallene og endringene i medlemsstatistikken tas til orientering.

Thomas påpekte at tallet i statistikken for antall personer som har
unix-brukernavn hos NUUG er feil, fordi dette tallet er hentet ut fra
medlemsliste.csv, og denne kolonnen i medlemslisten har ikke blitt oppdatert
på en stund. Det riktige tallet må derfor hentes fra passord-fila
på Nerdhaven. Thomas påtok seg å hente ut tallet og medlemmene med
brukernavn og oppdatere medlemslista. Det inkluderer å sjekke aktive
medlemmer (dvs betalt kontingent) mot aktive brukernavn og kontakte de
som evt ikke har betalt kontingent men likevel har aktiv unixbruker.

Selv etter det vil medlemslista vise feil (for lavt) antall unix-brukere,
fordi det finnes en del hjelpere som ikke er og aldri har vært
medlemmer (og derfor ikke står i medlemslista), men som likevel har
unixbruker. Statistikken bør helst oppgi begge tallene.

Videre ble det vedtatt etter forslag fra leder at vi fra nå av ikke vil
dele ut nye brukere på Nerdhaven (men de gamle/nåværende kan fortsette).
Dette fordi Nerdhaven skal fases ut og erstattes av ny infrastruktur.

2019-29 ØKONOMISTATUS

Følgende har nå tilgang til nettbanken og kan være blant de to som 
kreves for å godkjenne utbetalinger: Jon Petter, Martin, Hans-Petter og
Petter.

Forslag til vedtak: Begrense antallet til 3 personer som alle er i styret:

    Jon Petter som kasserer og 1. godkjenner
    Martin som leder og 2. godkjenner
    Hans-Petter som reserve 

Vedtatt enstemmig.



2019-30 FORSLAG TIL Å FÅ MER KONTINUITET I DAGLIG TEKNISK DRIFT 

Thomas har sett på en del sysadmin- og driftsoppgaver som krever root
på Nerdhaven og på Portal. Han foreslo som vedtak at de rutinemessige
oppgavene legges inn under sekretariatet, og at han selv får 5 timer
ekstra per måned i jobbstørrelse/lønn for å utføre slike oppgaver.

Slike oppgaver kan f eks dreie seg om å opprette, endre tilganger,
eller slette brukere, vedlikeholde epostaliaser, oppgradere programvare
som Mailman, gå gjennom og vedlikeholde driftsmeldinger eller
innloggingsmeldinger til brukerne osv. På Portal dreier det seg om
oppdatering og vedlikehold av spamfiltre. I tillegg omfatter det dokumentasjon
av rutiner for drift og vedlikehold på NUUGs wiki og/eller websider.

Vedtatt enstemmig.

Thomas foreslo også å endre oppsett for sudo slik at alle programmer
og kommandoer kan kjøres med sudo, av alle i wheel-gruppen, og at alle
sudo-kommandoer skal lagres i en egen sudo.log sammen med andre logger
på /var/log/ .

Vedtatt enstemmig.

I tillegg blir styremedlem Adrian Kjær Dalhaug også med i driftsgruppen
med sudo-tilgang. Thomas og Adrian vil samle og dokumentere diverse rutiner,
uskrevne praksiser etc, og gå gjennom hjelpe-info på wiki.

2019-31 DRIFTSMØTE FOR NY INFRASTRUKTUR (OPENSTACK)

Martin utarbeider plan for og invitasjon til et driftsmøte i
løpet av september. Møtet vil finne sted på Teknologihuset,
med mulighet for digital deltakelse. Formålet med møtet vil
være å komme i gang med leders serverprosjekt med OpenStack.
Martin skisserte deler av strukturen og muligheter i OpenStack,
bl a at det er lett å dele opp oppgaver og tilganger per person,
slik at en person ikke får tilgang til mer enn det h?n trenger
å kunne gjøre noe med. Plassere våre gamle interne prosesser og
maskiner (Nerdhaven med flere) i VPN. Det må lages og legges frem
en plan for medlemmene før innkjøp og oppstart, ref vedtak på
årsmøtet 2019.



EVENTUELT 

E1: OpenStack Nordic, ikke-kommersiell konferanse i Stockholm 2-3 oktober.
Martin vil ha med flere dit, og at interesserte enkeltpersoner søker
NUUG Foundation om reisepenger.

Dato for neste styremøte: Mandag 9 september kl 20:00 Mumble


