
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-09-30

Tid: Mandag 2019-09-30 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

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

Forfall:
            David Noble
            Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20190930-agenda

2019-36 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-09-09

Vedtatt: Referatet fra 2019-09-09 ble godkjent.

2019-37 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Ingen endringer siden sist. Viser til
https://wiki.nuug.no/styre/20190909-agenda

Tas til orientering.

2019-38 ØKONOMISTATUS



Intet nytt å rapportere.

Tas til orientering. 

2019-39 PROSJEKTFORSLAG: FINANSIERE BYGGING AV BOKSKANNER

Forslag fra Petter:

(Sitat)
Jeg savner å ha tilgang på en god og effektiv bokskanner, for å
kunne lage digitale kopier av bøker som er falt i det fri. En
enkelt og billig variant er vist frem på URL:
https://www.youtube.com/watch?v=ne-h7FTMZBk , byggeinstrukser på
URL:
https://www.instructables.com/id/
Book-Scanner-Low-cost-easy-to-make-1000-pages-an-h/.

Bakgrunnsinformasjon om bøker i det fri finnes på URL:
https://www.vice.com/en_us/article/a3534j/
libraries-and-archivists-are-scanning-and-uploading-
books-that-are-secretly-in-the-public-domain .

Jeg tror vi kommer langt med NOK 10 000,- og helt sikkert i mål
med 20 000,-, men prislappen er ikke helt klar ennå. Er dette noe
styret i NUUG kunne tenke seg å støtte?
I tillegg til selve skanneren trengs det en koffert eller
pelikankasse for å transportere den. Dette kan også
bygges/modifiseres.
(Sitat slutt)

Petter gikk gjennom forslaget og nevnte at han kjenner
hardware-folk som kan gjennomføre byggingen.

Delte meninger i styret. Det ble innvendt at vi ikke har budsjett
til dette, pga andre budsjetterte utgifter, spesielt
infrastruktur-oppgraderingsprosjektet. Det ble også innvendt at
det ikke er helt sentralt tema for NUUG, som bør fokusere mer på
FriProg generelt, nettverk, og Unix-varianter spesielt. Thomas
påpekte at fri kultur -- skanning og tilgjengeliggjøring av bøker
og tekster i det fri -- er en sentral verdi for NUUG, men det ble
likevel ikke enighet. Thomas argumenterte for at det å bygge og
ha en slik skannerboks vil medføre fokus på og opplæring i fri



programvare som setter sammen slike skann, OCR-programvare, osv i
et voksende community rundt slik skanning og teknologi, og at det
derfor er et naturlig prosjekt for NUUG, omtrent på samme måte
som videogruppa til NUUG.

Vi landet på å utsette behandlingen av saken som ny sak til neste
møte, frem til da vil Petter og Thomas undersøke med medlemmene
hvor mange som er interessert i å være med på et slikt prosjekt.
Petter vil også undersøke muligheter for alternativ finansiering,
f eks EFN og NUUG Foundation, dersom interessen ikke er stor nok
i NUUG.

2019-40 INNKOMMET GDPR-SAK 

Gorm gikk gjennom saken og forslagene sine til håndtering. Disse
ble diskutert og vedtatt. Videre ble det vedtatt at Gorm
formulerer utkast til svarbrev til henholdsvis Datatilsynet og
DSB, alle går gjennom utkastene, og Martin sender de endelige
versjonene av brevene innen fristen på fredag. Datatilsynet får
også kopi av svaret til DSB. I tillegg skal vi skrive klarere på
Mimes Brønn om tjenestens formål og funksjoner.

2019-41 SKILLE UT NOEN PROSJEKTER SOM EGNE ORGANISASJONER?

Vi diskuterte først noen argumenter for og mot å skille ut
enkelte prosjekter som egne organisasjoner, spesielt Mimes Brønn.

Argumenter for å skille ut: Høy risiko. Mye jobb som trenges å
gjøres med innsynstjenesten. Konseptuell gjeld: Gamle tekster som
bør oppdateres. Teknisk gjeld: Gammel programvare som trenger
oppgraderinger. Tjenesten brukes litt feil av dagens brukere,
ønskelig å få med flere journalister, evt opprette en egen
redaksjon (lettere som egen organisasjon). Prosjektet er utenfor
NUUGs kjerneområde.

Argumenter mot å skille ut: Mye arbeid med å opprette en egen
organisasjon, sette opp eget styre osv.

NUUG bør fokusere på å hjelpe med hosting og teknologi (som er
innenfor NUUGs kjerneområde), og kan sette opp infrastruktur for
mange ulike prosjekter.



Petter tenker at det ville være lurt å samle alle som driver med
"offentlighets-forbedrende teknologi" i en eller annen form i en
felles organisasjon, a la MySociety i UK.

Gorm mener at Mimes Brønn bør få på plass en egen redaksjon som
kan skrive mer aktivt om sakene, og som dermed kan styrke det
borgerjournalistiske hovedfokuset til Mimes Brønn.

Petter mener at første skritt i den retningen kan være å få satt
i gang noe Alavateli-lignende, altså først en liten gjeng med
folk som jobber sammen og har tid til det, med en primus motor,
og som over tid kan utvikle seg til et aktivt miljø/community.

Vi snakker altså om to forskjellige ønsker: En arbeidsgruppe og
en redaksjon.

Redaksjonen skal jobbe med hvordan få Mimes Brønn til å fungere
bedre. Gorm spør de mest aktive brukerne på Mimes Brønn om de kan
være interessert i å delta i en redaksjon, og han spør også etter
interesserte på aktive-lista.

Arbeidsgruppen skal se på hva vi kan gjøre med prosjekter og
aktiviteter som faller litt utenfor NUUGs kjerneområde. Disse
meldte seg frivillig til arbeidsgruppen: Martin, Gorm, Johnny,
Thomas.

Enda et alternativ å vurdere for Mimes Brønn er å sette den bort
til MySociety og betale dem for å drifte den for oss.

2019-42 OPPSUMMERING AV DE TO MØTENE I SEPTEMBER

Møte 1: Gründer-møtet: Bra debatt -- fin samtale mellom de
tilstedeværende. Knut tok initiativet til møtet, og noe av
formålet var å knytte kontakt med politikere. NUUG ble invitert
til videre møte med Ap og med Høyre. MDG er også interessert i
videre samarbeid.

Ingen styremedlemmer som er på Facebook var involvert i å
arrangere dette møtet. Dermed ble det ikke noen
Facebook-annonsering, hverken på NUUGs Facebook-side eller i form
av et eget Facebook-event. Og lite eller ingen markedsføring i



andre sosiale medier.

Alle møter bør generelt markedsføres bedre, det trenges altså noen med
gode markedsføringsevner. Det er offisiell policy at vi har valgt
å ha en NUUG-side på Facebook, og at Facebook skal brukes i
markedsføringen -- ikke istedenfor, men i tillegg til andre
kanaler og medier.

Styret, i praksis antagelig gjennom nestleder, må ta en mer aktiv
rolle ift PR for møter på Facebook. Dette kan også inngå i
planlagt fremtidig styresak om gjennomgang av rutiner for styrets
involvering i medlemsmøteme

Møte 2: Bra oppslutning, ca 20 fremmøtte.

Det var nå blitt sent på kvelden/natten, og derfor ble de to
gjenstående sakene på agendaen, 2019-43 og 2019-44, utsatt til
neste styremøte.

EVENTUELT 

Dato for neste styremøte: Mandag 4 november kl 20:00 Mumble


