REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-09-09
Tid: Mandag 2019-09-09 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Adrian Kjær Dalhaug
David Noble
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:

Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20190909-agenda
2019-32 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-08-05
Vedtatt: Referatet fra 2019-08-05 ble godkjent.
2019-33 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Rapport om tall og statistikk for medlemslisten siden 2019-08-05.
Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
1 utmelding. 8 adresse-endringer. 1 varslet utmelding (1 bedrift
med 6 personer).
Vedtatt: Tallene og endringene i medlemsstatistikken tas til
orientering.
Thomas minnet om 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. Siden sist har Thomas gått
gjennom disse tallene med utgangspunkt i etc/passwd som er
kanonisk og gjeldende kilde. Ifølge denne er de virkelige tallene
slik:
Det er i alt 69 personlige brukere på nerdhaven.
Av disse 69 er det 31 betalende medlemmer hvorav 17 står i
medlemsliste.csv -- altså 14 av de 31 er ikke ført opp i
medlemsliste.csv og er derfor heller ikke med i tallene fra
skriptet tools-medlemsliste-stat som Jon Petter har kjørt.
Av de 69 er det videre 21 personlige brukere som er utmeldt av
NUUG, altså med utgått medlemskap, til dels langt tilbake i tid.
Videre er det en tredje gruppe på 10 (av de 69) personer som har
brukere men som kun er registrert med epostadresse og hverken
innmeldings- eller utmeldingsdato.
Til slutt er det en fjerde gruppe på 2 personer som har bruker på
nerdhaven og navnene deres finnes ikke i medlemsliste.csv, de har
altså aldri vært medlem.
Hvem av ikke-medlemmene er aktive brukere, og hvem skal fortsatt
ha bruker? Thomas sjekker lastlogin, og sjekker også med Petter
og andre hvem som skal fortsette å ha tilgang.
Vedtatt: De brukerne som ikke skal ha tilgang stenges, men
slettes ikke. Dette ble vedtatt som generell policy av styret, da
det er viktig å ha muligheten for å kunne finne ut senere hvem
som er nevnt i logger etc. Ved stenging av en bruker skal
ssh-nøkler slettes fra hjemmeområdet til brukeren (dvs fila
/home/BRUKERNAVN/.ssh/authorized_keys ).
Leder bemerket at det er et mål med de nye serverne med OpenStack
å sette opp sentral innlogging for alle NUUG-serverne istedenfor
massevis av lokale brukere og ulike passord rundt omkring slik
det er idag. OpenStack har altså noe som ligner på Active
Directory på Windows (som jo igjen kommer fra Unix-konseptene
Kerberos og LDAP).

2019-34 ØKONOMISTATUS
Utgifter er regnskapsført til og med august. Alle utgående
fakturaer er ført (ingen etter juni). Bankavstemming er ikke
utført. (Se lenker til saldo og alle kontoutdrag i møteagendaen
på wiki.)
Vedtatt: Tas til orientering.
2019-35 STATUS DRIFTSMØTE FOR NY INFRASTRUKTUR - OPENSTACK
Driftsmøtet kombineres med vanlig medlemsmøte andre tirsdag, 8
oktober. Det blir medlemsmøte/arbeidsmøte om Åpen infrastruktur
og OpenStack. Thomas booker Teknologihuset til møtet 08.10.
Legges også inn i NUUG-kalenderen, og møtestart blir 19:00.
(Senere notat: Dette møtet ble senere utsatt.)
Forslag til plan for OpenStack må være klar 27.09, og Martin
utarbeider denne. Martin snakker med leder for NUUGs
driftsgruppe.
EVENTUELT
E1: OpenStack Nordic: De hadde en meetup i forrige uke, og skal
ha en ny meetup i november -- kan det være et samarbeid med NUUG?
Martin følger opp.
Dato for neste styremøte: Mandag 30 september kl 20:00 Mumble

