
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-04-10

Tid: Mandag 2017-04-10 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:            
            Hans-Petter Fjeld
            Johnny A Solbu (kom sent)
            Jon Petter Bjerke
            Marius Halden
            Thomas Gramstad (referent) (falt ut deler av tiden)

Forfall:
            Cato Auestad
            Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20170410-agenda

2017-16 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2017-03-13

Vedtatt: Referatet ble godkjent.

2017-17 ENDRINGER I/FORENKLINGER AV RT-KØER

Thomas ønsker å forenkle køer litt, og at sekretariatet tar en
mer aktiv rolle i alle køene, inkludert sletting av spam. Ref.
epost til styret fra Thomas.

Det ble påpekt at det er noen tekniske grunner til at strukturen
er som den er, så vær litt forsiktig med for mange "politiske"
vedtak fra styret om dette. Ta gjerne ting direkte med Drift.



Referatført fra Hans-Petter: Er veldig godt fornøyd med
oppryddingen i RT!

Antagelig upraktisk å slå en kø av og på (prisnominasjon).
Sysadmin kan legges ned når den er tømt.

Så lenge det er åpne saker er det vanskelig å sette opp redirect
av epost.
Thomas fullfører opprydding i sysadmin og andre køer, i samarbeid
med Drift.

Gamle, pensjonerte køer må bevares som arkiver.

Ingen kjente grunner til å holde køene "medlemsregister" og
"sekretariat" adskilt.

2017-18 SETTE DATO FOR ÅRSMØTE MED SOMMERSAMLING I (SISTE 
HALVDEL AV) JUNI

Onsdag 21. juni

2017-19 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Jon Petter orienterte om nye medlemmer og utmeldinger, og gikk
gjennom statistikken (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20170410-agenda ).

Det skjer noen ganger at nyinnmeldte ikke betaler. Kan ha noe å
gjøre med at ikke alle får giro/epost fra SendRegning? Vi må
tilby en del ganger å sende regning på nytt.

Vedtatt: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De
nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.

2017-20 ØKONOMISAKER



2017-20-1 Årsoppgjør 2016 

Årsoppgjøret ble oversendt revisor den 2017-02-24. Revisor hadde
bare et par småspørsmål som ble raskt avklart. Revidering ferdig,
signering (fra styremedlemmer) pågår. Vi er i god rute til
årsmøtet.

2017-20-2 Økonomistatus

Utgifter og inntekter er ført til 2017-03-12. Banktransaksjoner
er ført til og med siste kontoutdrag (2017-02-28). Se
saldoliste-2017-01-03.pdf

Spørsmål: Styreinstruksen ber kasserer om å "Oppdatere
økonomioversikten på web". Det har ikke vært gjort tidligere.
Kasserer spør: Hva innebærer dette? Er saldolisten som vedlagt
det som kreves? Hvor bør den ligge? Spørsmålene tas videre med
styreleder.

Dette er nok noen formuleringer som henger igjen fra forrige
styreinstruks. De kan gjerne fjernes i neste oppdatering av
styreinstruks, sier styreleder.

2017-20-3 Budsjett 2017/2018

Se litt på kontingentsatsene, og mulige justeringer til årsmøtet.
Bedriftene betaler allerede forholdsvis mye mer enn
personmedlemmer, lite å gå på mht. å gjøre personmedlemskap
billigere.

Kan vi bruke mindre penger på regnskap og revisjon? Ikke bruke
statsautorisert revisor? (Alternativet er å bruke to medlemmer.)

Tenke litt og bestemme kontingentsatser på neste styremøte.
Diskutere litt frem til da.

EVENTUELT



Dato for neste styremøte: 8. mai 20:00 Mumble.

MemberDB som mulig medlemstilbud/medlemsfordel? Vil antagelig
utløse en for stor arbeidsbyrde for oss til at det lønner seg.

Status på sponsorside. Johnny la frem oppdatert forslag. Teksten
er ferdig. Sponsor-bedrifter/logoer på samme side.
Kontakte våre bedriftsmedlemmer for å spørre om de vil stå på
sponsorsiden.


