REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-03-30
Tid: Mandag 2020-03-30 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Adrian Kjær Dalhaug
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:

David Noble
Hans-Petter Fjeld

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20200330-agenda
2020-30 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2020-03-02
Vedtak: Referatet fra 2020-03-02 ble godkjent.
2020-31 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-02-10:
7 utmeldinger (2 Personlig medlem, 5 Personlig medlem uten
Usenix) - alle er ikke-betalere i 2 år vedtatt utmeldt i forrige
styremøte.
Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
Vedtak: Tallene og endringene tas til orientering.

2020-32 ØKONOMISTATUS
Regnskapet for 2019 ble oversendt til revisor den 2020-03-15.
Foreløpig ingen tilbakemelding, men de har fått beskjed om dato
for vårt årsmøte.
Regnskapet for 2020 er ført frem til 2020-03-29, inkludert
banktransaksjoner. Saldoliste som viser status i Bilagsarkivet,
NB: Vi har ennå ikke fått årets faktura fra Usenix, derfor stort
overskudd i forhold til samme periode i fjor.
2020-33 KORONA OG PURRINGER
Med tanke på koronaen og det at mange nå har økonomiske problemer
på grunn av permitteringer, oppsigelser og konkurser, burde vi
avstå fra flere purringer om det er noen som gjenstår?
Personmedlemmer uten USENIX blir uansett stående til evt
styrebehandling neste år. Personmedlemmer (med USENIX) blir
konvertert til Personlig medlem uten USENIX dersom de ikke
betaler.
5 papirpurringer har kommet i retur. Thomas ser på det og prøver
evt andre kanaler.
2020-34 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT
Ingen medlemsmøter siden sist/siste måned.
2020-35 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER
Ingen møter er planlagt denne måneden.
Vi utsetter/avlyser alle medlemsmøter før sommeren, dvs
medlemsmøtene i april, mai og juni.
Vi snakket en del om teknologiske løsninger for digitale
medlemsmøter. Her skjer det mye nå, stadig nye versjoner og nye
teknologier. Martin følger med og holder oss orientert.

2020-36 DRIFTSTATUS
Adrian har fulgt opp HTTPS i Varnish med Marius Halden. Halden
har fått satt dette opp slik at nuug.no nå kan aksesseres med
moderne nettlesere igjen.
Det jobbes videre med at Peter får tilgang overalt som ny leder
av driftsgruppa.
2020-37 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK
RSS-substituttet som følger med Adict-kalenderen er for
dårlig/komplisert til å brukes. Vi venter derfor med RSS til ny
løsning med OpenStack er på plass.
2020-38 FORBEREDELSER TIL ÅRSMØTE OG SOMMERFEST I JUNI
Vedtatt:
Vi arrangerer heldigitalt årsmøte, og flytter det til en hverdag
- 16 juni. Utsette sommerfest (muligens til julefest?).
2020-39 TILDE-SERVER FOR MEDLEMMER?
Skal vi sette opp en tilde-server for våre medlemmer etter samme
prinsipp som tilde.town og tildeverse.org forøvrig? Skal vi i så
fall avvente dette til OpenStack er på plass?
Tilde-server = Unix-maskin med personlig bruker (˜brukernavn) shellkonto, nettsider, IRC, intern epost, blogg, osv., og
Unix-maskinen fungerer som sosialt nettverk (også mellom
Unix-maskiner). Diverse eksperimentering med oppsett og tjenester
til dette formålet. Playground for utforskning og læring.
Kan NUUG sette opp en slik tilde-server for å rekruttere og
aktivere nye medlemmer?
Vi bør ha en intern del/server/maskin for styre og drift, og en
annen separat del for medlemmer og sosial aktivitet.
Vi kan evt vente med tilde-server til OpenStack er oppe og går,
eller den kan startes et annet sted enn på NUUGs nåværende

servere og flyttes over når OpenStack er klart.
Adrian lodder interessen, først på aktive-lista og senere med
melding til alle medlemmer.
EVENTUELT
Dato for neste styremøte: Mandag 27 april kl 20:00-21:30 Mumble

