REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-11-05
Tid: Mandag 2018-11-05 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/20181105-agenda
2018-41 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-10-08
Vedtatt: Referatet fra 2018-10-08 ble godkjent.
2018-42 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Det har kommet flere utmeldinger etter den nylige utsendelsen av
kontingentfakturaer for 2019 (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20181105-agenda ). Det er forsåvidt
noe vi må regne med, og som skjer hvert år ved fakturering. Vi må
likevel passe litt på, og prøve å "kompensere" ved rekruttering
av nye medlemmer, slik at det ikke blir en nedadgående spiral.
Bør vi ha en prosedyre på å spørre de som melder seg ut om hva de
savner i NUUG? Eller er det bedre å vente litt med det og først
gjøre tiltak for å øke synligheten av NUUG og tydeligheten av hva
man oppnår ved medlemskap?

Thomas lager et forslag til spørsmål ved utmelding.
Tallene tas til orientering.
2018-43 ØKONOMISTATUS
Kontingentinnbetalingene for 2019 er godt i gang.
Økonomistatus gjennomgått og tas til etterretning av styret.
2018-44 FORSLAG OM INNKJØP AV NUUG-STYLUS (TOUCHPENNER)
Thomas gikk gjennom tilbudet vi har fått på NUUG-stylus (også
sendt på epost), som noe vi kan dele ut spesielt på større møter
og arrangementer (NUUG-prisen, Arendalsuka m m ). Martin påpekte
at vi trenger en overhaling av websidene, og mer generelt en
grundig gjennomgang av NUUGs grafiske profil og hva vi ønsker å
oppnå og kommunisere med den. Derfor bør innkjøp av enkeltstående
profileringsartikler som styluser vente til etter at en slik
gjennomgang er foretatt. Vi ble derfor enige om å vente med slike
innkjøp som dette.
Martin holder i saken om grafisk profil. Kontakter relevante
webdesignere og firmaer.
EVENTUELT
E1: Prosjekt som pågikk for et par år siden (H-P + Johnny):
Forberede en side med/om sponsorer under www.nuug.no -- at
bedrifter og personmedlemmer selv kan velge å være synlige som
NUUG-sponsorer -- dette har stoppet litt opp. Ta med dette i
arbeidet med ny grafisk profil.
E2: På fiksgatami mangler fortsatt SSL-sertifikat -- denne
mangelen gir "truende" feilmeldinger om fare til brukerne, og kan
skremme vekk dem som vil rapportere om feil. Må fikses.
E3: Det kommer mye og stadig mer spam i RT, spesielt i
fiksgatami-køen (via ekstern Varnish-server). Vi bør få satt
opp/kjøpe en spamtjeneste som alt til RT går gjennom.

Martin: Det vil også hjelpe å sette opp ny skyløsning og flytte
tjenester dit, slik at disse problemene kan isoleres mer og løses
bedre.
E4: Prosjektet med å flytte CVS-repo inn i Git:
Hvordan dele opp repo? Spørre tidligere leder (ett nivå tilbake)
og enda tidligere leder (to ledd tilbake :) . Dvs innspill fra
H-P om policy og innspill fra pere om hva som er
teknisk/hensiktsmessig. Eksempel på problem: GDPR -- per idag har
de som har adgang til å endre websidene også adgang til
medlemslista som ligger i samme repo. Må endres.
Dato for neste styremøte: Mandag 10 desember kl 20:00 Mumble

