REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-03-05
Tid: Mandag 2018-03-05 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Hans-Petter Fjeld
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:
Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20180305-agenda

2018-08 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-02-05
Vedtatt: Referatet fra 2018-02-05 ble godkjent.
2018-09 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Vi gikk gjennom endringer siden sist (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20180305-agenda ).
Ingen nye medlemmer siste måned. Tall og endringer tas til
orientering.
2018-10 ØKONOMISTATUS
Regnskapet for 2017 er avsluttet og oversendt revisor. Det ble et driftsresultat
på -61 068,25 (underskudd), et finansresultat på -8 464,39;

ordinært resultat -69 532,64.
Foreløpig, urevidert årsregnskap: se lenke i agendaen på wiki.
Regnskapet for 2018 er oppdatert til og med 2018-02-28. Saldojournal for
januar og februar 2018, sammenlignet med fjoråret: se lenke i agendaen på
wiki.
Dollarkjøp for 2019 ble gjennomført 2018-03-05. Kursen ble: 7,8565.
Dette har betydning for budsjett og kontingentsatser for 2019.
Vi har hatt et planlagt underskudd de siste par årene. Det kan ikke
fortsette i all fremtid, så vi bør se nærmere på dette
og evt revurdere i kommende budsjetter.
Ingen vedtak om økonomi denne gang, bare saker til orientering.
2018-11 FLYTTING AV CVS-REPO TIL GIT
Johnny har funnet ut av hvordan kopiere/konvertere fra CVS til Git.
Han ønsker et klart styrevedtak på at vi vil
gjennomføre overgangen.
Jon Petter har gjort en rask sjekk av hvor mange av skriptene som
kjører CVS direkte. Det er heldigvis ikke mange.
Uklart om det er andre ting bak kulissene som er avhengig av CVS,
f eks når det gjelder web-oppdatering eller statistikk.
Vi må bare gjøre endringen, være forberedt på
at noe knekker, og ta det derfra.
Git har ikke noen tilgangsstyring (i motsetning til CVS), det betyr
at forskjellige typer tilganger må organiseres vha separate repoer
i Git.
Trenger vi mer enn to Git-repoer ("styret" og "alt annet")? Kanskje -- men det
er mulig å dele opp et eksisterende Git-repo på nytt senere ved
behov.
Det er et par CVS-brancher over /nuug/. cgi-bin trenger vi nok, de andre
antagelig ikke.

De store prosjektene våre (Fiksgatami og Mimes brønn) bruker
ikke CVS.
Web interface for Gitlab er ønskelig og tilgjengelig.
Commit i Git er lokalt (en ekstra kommando (push) for å committe
sentralt. Det betyr at man kan sjekke endringer lokalt før de pushes.
Historikken til CVS blir med over i Git.
Johnny sender en melding til Drift og Aktive og spør om det er
noen som bruker CVS til noe vi må ta hensyn til eller oppdatere.
Johnny oppretter en liste eller mini brukerguide på wiki under
Sekretariat -- Rutiner over CVS-kommandoer og korresponderende
Git-kommandoer (eller en lenke til en eksisterende guide et annet sted).
Enstemmig vedtatt å gå over fra CVS til Git.
EVENTUELT
E1 Mulige medlemstilbud:
a) Sette opp et OpenStack-miljø for NUUG hvor medlemmene kan sette opp
sine egne ting. Både personmedlemmer og likesinnede foreninger som
f eks EFN. Minstekravet er 6 noder. Martin snakker med Driftsgruppa om dette.
Sak på neste styremøte.
b) Fortsette å tilby personlig Unix-bruker til de medlemmene som
er interessert i dette. Nerdhaven skal snart avskiltes, men Unix-bruker
vil også være aktuelt på arvtakeren.
E2 Valg i Usenix: Jon Petter (alene) har fått stemmeseddel i posten.
Han håndterer dette og avgir stemme for NUUG.
E3 Forslag om workshop på NUUG medlemsmøter -- ikke bare
presentasjoner. Dette er mulig på UiO hvor det er terminalstuer
og grupperom. Mulig rekrutteringskanal med noen nybegynnertemaer,

hands-on intro til Unix og FriProg.
Med en Openstack-installasjon er det lettere å gjøre
sånne ting og å sette opp et testmiljø.
E4 Dato for neste styremøte: mandag 9 april 2018 20:00 Mumble

