NUUG

Norwegian UNIX systems User Group
Referat fra ordinå rt a rsmÅte 2002 i NUUG
Tid: 16/5/02 kl 1700
Sted: Héyskolen i Oslo, avd. for ingeniérutdanning, Cort Adelersgt. 30, Oslo.
Få lgende 6 medlemmer og 1 observatå r var må tt fram da må tet ble satt kl 1710:
Anders Nordby, Vidar Bakke, Petter Reinholdtsen, Jon Petter Bjerke, Thomas
Lundquist, Kristoffer Gleditsch, Morten Kjelkenes (sistnevnte som observatå r).

Dagsorden
1) Valg av mételeder
2) Valg av referent og 2 medlemmer til a undertegne protokollen
3) Godkjennelse av méteinnkallingen
4) Styrets a rsberetning
5) Regnskap
6) Budsjett
7) Fastsettelse av kontingent
8) Forslag fra styret og medlemmer
9) Valg av styre, valgkomite og revisor

Sak 1. Valg av mÅteleder.
Som må teleder ble formannen, Vidar Bakke, enstemmig valgt.
Sak 2. Valg av referent og 2 medlemmer til a undertegne protokollen
Som referent ble Jon Petter Bjerke valgt. Til a undertegne protokollen ble Thomas
Lunquist og Kristoffer Gleditsch valgt.
Sak 3. Godkjennelse av mÅteinnkallingen.
Innkallingen ble godkjent. Til innkallingens overskrift ble det fra salen pa pekt at dette
er a rsmå te 2002, ikke 2001.
Sak 4. Arsberetning for 2001
Innledning
Pa forrige a rsméte ble det besluttet a séke medlemsskap i Usenix. Denne prosessen
ble gjennomfért og NUUG er na en lokal gruppe i Usenix med alle medlemsfordeler
med unntak av stemmerett.
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Styret
Styret har i perioden besta tt av:
Formann: Vidar Bakke
Kasserer: Jon Petter Bjerke
Styremedlem: Petter Reinholdtsen
Styremedlem: Anders Nordby
Varamedlem: Kristoffer Gleditsc
Varamedlem: Ha kon Wium Lie
Styrets arbeid
Det har vØ rt avholdt 7 styreméter i perioden. I tillegg har det vØ rt lagt ned arbeid i
ha ndtering av spérsma let om skatteplikt for foreningen.
Méteaktiviteter
Det har vØ rt avholdt 8 medlemsméter i perioden. Petter Reinholdtsen har sérget for at
det na avholdes méter pa regelmessig basis og at aktivitetskalenderen pa
www.nuug.no inneholder méter avholdt av samarbeidsorganisasjoner. Anders Nordby
to initiativet til opprettelsen av brukergruppen Norwegian BSD User Group
(www.nobug.no) med mailliste, websider og domenetjenster. 91 medlemmer pa
maillisten pr 18/4-2002. Héyskolen i Oslo har stilt lokaler til disposisjon for méter og
det er énskelig fra ba de HiO og NUUG a utvikle samarbeidet.
Utsendelse av ;login
Alle ordinØ re utgaver ble sendt til alle medlemmene i 2001. Spesialutgavene ble ikke
bestilt av hensyn til kostnadene. Fra 1.1.2002 er alle NUUG-medlemmer medlemmer
av USENIX og mottar alle utgaver av ;login og alle andre utsendelser gjort av
USENIX.
Å konomi
Regnskap for 2001
Regnskapet har i nesten 10 a r vØ rt fért av Vera Bjérklund i samarbeid med kasserer
og styret. I desember 2001 fikk vi beskjed om at hun ikke kunne pa ta seg oppdraget
videre, pa grunn av helsen. Bare noen uker etterpa fikk vi den triste beskjeden at hun
hadde ma ttet gi tapt for kreftsykdommen og var déd. Vi skylder henne stor takk for
innsatsen gjennom alle disse a rene.
Regnskapsférselen er na overtatt av Dataforeningens Servicekontor som ogsa huser
sekretariatet og 2001-regnskapet er avsluttet der av va r regnskapskontakt Anne
Marthinsen. Vi tror dette blir en god lésning som ogsa kan gi noen besparelser
framover ved at det blir enklere a fa bokfért medlemskapsfakturaene na r de utstedes
fra samme sted. Vi ha per ogsa av revisjonskostnadene vil kunne reduseres i og med at
avstemmingen blir bedre og alle forhold rundt aksjesalg og opprettelse av stiftelsen
The NUUG Foundation er na er avsluttet.
A ret 2001 ble gjort opp med et driftsunderskudd pa 53991 kroner, og et underskudd
pa 3616 kroner etter finansposter. Her ma det bemerkes at finansinntektene (renter)
blir vesentlig mindre i 2002 og senere pa grunn av at alle mellomvØ rende med
stiftelsen ble gjort opp i 2001.
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Revisjonen er som vanlig og i henhold til a rsmétevedtak utfért av Hasner
Statsautoriserte Revisorer AS.
Med referanse til vedtak pa fjora rets a rsméte om innsats for Linux i skolen kan det
nevnes at denne saken blir ivaretatt av en egen organisasjon, Linux i Skolen, gjennom
prosjektet Skolelinux. NUUG mottok sent i 2001 en séknad om stétte til dette
prosjektet. Styret fant det mest passende at slike saker blir overlatt til The NUUG
Foundation, og séknaden ble oversendt dit. Stiftelsen bevilget og utbetalte stétte til
prosjektet i mars 2002.
Skattetvisten
Styret har gjennom advokat Kjell Woldseth pa klaget skattekravet, men saken er
fortsatt ikke avklart.
Andre saker
Styret har ikke tatt ut godtgjérelse i perioden

Beretningen ble opplest av formannen. Få lgende kommentarer ble lagt til:
Magnar Helleren var ogsa styremedlem.
Valgkomiteen besto av: Dag Asheim, Knut Bjå rnstad og Thomas Lundquist.
Formannen kunne referere fra brev nylig mottatt fra Oslo Likningskontor at
skattesaken har v rt til vurdering i ligningsnemnda med det resultat at NUUG ikke
ble funnet skattepliktig for sin virksomhet, heller ikke for aksjegevinstene som ble
oppna dd i perioden 1996-2000. Dette har ingen direkte virkninger for NUUGs
arbeid, da ba de saksomkostninger og skatt/tilbakebetalt skatt faller pa stiftelsen. For
NUUG betyr det imidlertid forenklinger i regnskapsfå rselen i og med at det ikke skal
sendes inn selvangivelse hvert a r.
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Revisors beretning ble delt ut pa må tet og er vedlagt dette referatet. Regnskapet ble
vedtatt som foresla tt.
Vedlegg sak 6. Budsjett for 2003
Budsjettet for 2002 ble vedtatt i fjor og er tatt med i oppstillingen.. For 2003 er
félgende forhold tatt i betraktning:
- Å kning av Usenix-kontingenten med inntil 10% i forhold til 2001.
- Medlemsmasse identisk med den na vØ rende (etter tillegg pr. 1. april 2002)
- Aktivitetsniva som de senere a rene.
- Eventuelle stérre arrangementer ma vØ re selvfinansierende og ikke belaste
regnskapet
- Fortsatt nedgang i papirutsendelser (kopiering/porto)
- Utgiftene til sekretariatet sékes begrenset ved a automatisereflere oppgaver (f,.eks
pa melding til méter)
- En representant fra NUUG til NordU eller annen internasjonal konferanse
- Kontingentékning som foresla tt i eget punkt
Kontingent
Félgende kontingentsatser foresla s:
Bedriftsmedlemskap: 3750 (fra 3400 i 2002)
Tilleggsmedlem i bedrift: 1000 (fra 900)
Personlig medlemskap: 1050 (fra 950)
Studentmedlemskap: 250 (fra 300)
Studentmedlemskapet kan foresla s nedsatt etter at det er bekreftet fra Usenix at vi
slipper med studentpris for disse (for tiden 20 dollar). Satsene for kontingentbetaling
ved innmelding i lépet av a ret foresla s beholdt som vedtatt i fjor.
Usenix-kontingentene for 2003 blir férst fastsatt i desember 2002. Styret ber derfor
om fullmakt til a utskrive tilleggskontingent tilsvarende eventuell ékning ut over 5%
a rlig som ligger i budsjettet, hvis det viser seg nédvendig.
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Budsjettet ble vedtatt som foresla tt og fullmakt ble avgitt som foresla tt. Vedtaket
omfattet ogsa kontingentsatsene.
Sak 7.
Fastsettelse av kontingent
Se styrets forslag under punk 6, Budsjett 2003.
Kontingentsatsene ble vedtatt under sak 6.
Sak 8.
Forslag fra styret og medlemmer
I forbindelse med forrige a rsméte ble en endring av Art 13. i vedtektene utelatt av
sakspapirene pga. et teknisk uhell. Styret énsker at Art 13. skal presisere at ved et
eventuelt opphér av foreningen skal foreningens midler tilfalle et almennyttig forma l i
tra d med foreningens forma lsparagraf, etter métets beslutning.
Forslag til nye tekst Art. 13.Opplésning
Beslutning om opplésning av foreningen ma skje pa et vanlig a rsméte, og ma ha
minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Skriftlig avstemning kan kreves som for
vedtektsendringer. Ved gyldig beslutning om opplésning skal foreningens midler
tilfalle et almennyttig forma l, i tra d med foreningens forma lsparagraf, etter métets
beslutning.
Vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.
Sak 9. Valg
Valgkomiteen legger fram sin innstilling pa métet.
Thomas Lundquist representerte valgkomiteen og få lgende forslag ble lagt fram
under medvirkning fra salen:
Formann: Vidar Bakke (gjenvalg)
Styremedlem: Anders Nordby (ikke pa valg)
Styremedlem: Petter Reinholdtsen (ikke pa valg)
Styremedlem: Jon Petter Bjerke (gjenvalg)
Styremedlem: Morten Kjelkenes (ny)
Varamedlem: Kristoffer Gleditsch (gjenvalg)
Varamedlem: Thomas Lundquist (ny)
Revisor: Hasner Statsautoriserte Revisorer AS
Valgkomite: Asle N ss (ny)
Valgkomite: Magnar Helleren (ny; avga tt styremedlem)
Valgkomite: Dag Asheim (gjenvalg)
Valget at Morten Kjelkenes forutsetter at hans medlemskap bringes i orden. Inntil sa
skjer fa r han observatå rstatus i styret. Samtlige kandidater ble enstemmig valgt.
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Må teleder avsluttet må tet med en redegjå relse for NUUG-prisen. En komite (jury) er
nedsatt og vil komme med konkrete forslag til pris og kriterier etter sommeren. Må tet
ble hevet kl 1810.
Etter servering av wienerbrå d og cola kunne podiet overlates til Matthias Ettrich og
kveldens foredrag. Noen flere tilhå rere dukket opp i pausen.

Oslo, 4. juni 2002,

Jon Petter Bjerke
Referent

Thomas Lundquist
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