REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-03-04
Tid: Mandag 2019-03-04 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:
Hans-Petter Fjeld
Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20190304-agenda
2019-07 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-02-11
Vedtatt: Referatet fra 2019-02-11 ble godkjent.
2019-08 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2019-02-10. Detaljer
finnes via wikisiden for dette møtet og i bilagsarkivet (se
statistikk i agendaen, https://wiki.nuug.no/styre/20190304-agenda ).
Vedtatt:
Det nye medlemmet tas opp så snart kontingenten er betalt.
Tallene og endringene tas til orientering.
2019-09 ØKONOMISTATUS
Kasserer holder på med de siste stegene i årsavslutningen. Lagt

inn avskriving av ubetalte kontingenter for 2018. Gjenstår:
dollarkorrigering, periodisering + forberede nødvendige filer for
revisor. Håper å kunne oversende til revisor senest neste helg.
Forslag til tapsavskrivning og tvangsutmelding av ikke-betalende
medlemmer. Totalsum 9 135,25. 5 medlemmer foreslås utmeldt. Liste
i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
Vedtatt: Tapene avskrives. 5 medlemmer meldes ut.
2019-10 NY MASKINVARE
Martin har sett på programvare og skal se mer på maskinvare.
Konkret sak fremlegges på neste styremøte.
2019-11 KONFERANSER
Flere aktuelle konferanser til høsten der NUUG kan være
potensiell samarbeidspartner. Martin holder i kontakten med
arrangørene.
2019-12 KJØPE MEDLEMSSYSTEM/TJENESTER?
Martin foreslår at Nextcloud kan brukes. Epost, kalender,
kontakter, medlemssystem -- rammeverk -- og kan kjøres lokalt på
våre egne systemer. Har også mange plugins å velge mellom, og vi
kan ved evt behov lage våre egne plugins.
Problemet for NUUG er vår noe sære medlemsstruktur med både
bedriftsmedlemmer og tilhørende personmedlemmer.
Kan også regnskapet inngå i Nextcloud?
Betale noen studenter for å gjøre de tilpasningene vi trenger? Da
kan vi også kreve at det vi får laget er FriProg. Kan integreres
med LibreOffice online.
Thomas spør FSF Europe og evt andre om hva de bruker.
Thomas graver i gamle referater for å finne tidligere tiltak og

vedtak. Har vi en wikiside om dette? Hvis ikke, så oppretter vi
en nå, og legger inn tips & tricks, ideer osv.
EVENTUELT
E1: Vedtektene til NUUG -- noen paragrafer trenger å bli
tydeligere og klarere. Thomas går gjennom dem og lager
forslag.
E2: Arendalsuka: NUUG har ikke en konkret agenda for å delta i år,
og det kan være en bedre ide å ta sikte på NUUG-deltakelse i
2020. Da kan NUUG promotere åpen infrastruktur og vise frem
fungerende åpne skyløsninger. I mellomtiden kan interesserte
styremedlemmer delta som privatpersoner på Arendalsuka i 2019,
for å få litt oversikt, følelse for, og innsikt i hva NUUG kan
gjøre på Arendalsuka.
E3: NUUG-prisen -- kan den deles ut på en konferanse høsten 2019?
Dette innspillet sendes til priskomiteen som vil se nærmere på
det.
E1-3: Disse sakene forberedes og tas opp på senere styremøter.
Dato for neste styremøte: Mandag 8 april kl 20:00 Mumble

