REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-08-17
Tid: Mandag 2020-08-17 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Adrian Kjær Dalhaug
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Martin Langsjøen
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:

David Noble
Hallvard Nygård

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20200817-agenda
2020-68 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2020-06-22
Vedtak: Referatet fra 2020-06-22 ble godkjent.
2020-69 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-06-21:
Ingen endringer
Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
Vedtatt: Tallene og endringene tas til orientering.

2020-70 ØKONOMISTATUS
Intet vesentlig å melde angående inntekter og utgifter.
Tilganger til nettbanken, som vedtatt 2020-06-22:
Hans-Petter og Martin fjernes som godkjennere og deres tilgang
til nettbanken fjernes. Slettingen er bestilt. Peter og Adrian
gis tilgang til nettbanken som nye godkjennere.
Endringen er gjennomført. Peter er ny administrator/bestiller
sammen med Jon Petter.
Vedtatt: Denne redegjørelsen tas til orientering.
Rutinen er da:
Jon Petter attesterer som kasserer og er første godkjenner. Peter
attesterer og er andre godkjenner. Adrian er reserve.
Merknad: En enkeltperson kan aldri alene iverksette overføringer
i nettbanken, alt må godkjennes av en annen person.
2020-71 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT
Ingen medlemsmøter avholdt siden forrige styremøte.
2020-72 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER
Petter har noen møter på gang, Adrian følger opp med Petter.
Adrian spør Debian-prosjektet om vi kan bruke deres Jitsi-server
til digitale NUUG-møter. Det kan også være en idé å avholde
møtene i tom sal (uten publikum) i Teknologihuset, med bare
foredragsholder og videocrew.
2020-73 DRIFTSTATUS
Geekbay (Debianbasert erstatning for Nerdhaven) kommer opp på
lufta IMORGEN! Innledende arbeidsmøte imorgen kveld (tirsdag 18
august) og ellers fortløpende migrering, koordinering via NUUGs
vanlige kanaler.

Noen Mailman-filer er allerede lagt opp på hotell. Thomas: Er det
en plan med at de er et annet sted (enn på nerdhaven nå, og evt
enn på geekbay senere). Nei, det er antagelig bare en påbegynt
flytting fra nerdhaven som ikke er fullført. Vi blir enige om å
flytte alt med Mailman fra nerdhaven til hotell. Brukere og
websider (hjemmeområder) flyttes fra nerdhaven til geekbay.
Johnny tar på seg migrering av Mailman til hotell, inkludert
filarkiver av epostlistene. Thomas påpekte at nerdhaven hele
tiden har nesten full disk, så geekbay må ha større diskplass.
Det er VM, så kan "skrus opp" ved behov, men greit å ha litt å gå
på i utgangspunktet. Adrian: tallene på nerdhaven viser 327 Gb,
derfor bør 500 Gb være et bra utgangspunkt for geekbay. Geekbay
får det IP-nummeret som vi fikk fra USIT nylig. Johnny sender
invitasjon til driftsgruppa om at alle som vil kan komme på
arbeidsmøtet for geekbay imorgen.
Adrian har oppdatert en del SSL-sertifikater på hotell (slik at
aktuelle domener omdirigerer http:// til https:// ).
Peter etterlyser dokumentasjon på wiki om hvordan man utvider
diskstørrelsen på VM. Adrian: I grove trekk er det å utvide
diskbildet på VM’en, ompartisjonere/øke partisjonene inni VM’en
og få filsystemet til å passe. Send mer detaljer/dokumentasjon og
lenker til Thomas, som legger inn på wiki og strukturerer det.
2020-74 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK
Intet utestående å følge opp.
2020-75 FORSLAG OM STØTTE TIL UTVIKLING AV SYMPAADMIN
Sympaadmin er et skript for kommandolinjebasert administrasjon av
epostlister i Sympa, helt analogt med listadmin-skriptet for
Mailman. Alle disse er FriProg, og sympaadmin ble utviklet av
folk på UiO/USIT. Men de er nå borte fra USIT og UiO. Forslaget
er å betale en utvikler noen timer for å utvikle skriptet
uavhengig av uio-konteksten og lage en debian-pakke av det
utviklede skriptet, slik at skriptet blir fungerende både
frittstående og en del av Debian-prosjektet.

Både listadmin og sympaadmin bruker utelukkende kontakt mot
webgrensesnittet (via kommandolinja), slik at det ikke trenges
shell-innlogging mot maskinen der listserveren kjører.
Søke NUUG Foundation om litt penger? Må da ha en definert gruppe
som driver prosjektet. Thomas spør de opprinnelige utviklerne i
første omgang. Kan de være kjernen i en prosjektgruppe og bidra
til utvikling av koden? Evt finne noen andre som kan bidra til å
få sympaadmin ut av startgropa og ut i verden.
Johnny legger ut sympaadmin på GitHub. Han har allerede lagt det
ut på Sourceforge.
Det må også lages en Debianpakke av sympaadmin. Thomas spør
Petter om han kan bidra med det, kan han være eier av pakken?
Thomas følger opp aksjonspunktene ovenfor, og saken tas opp på
nytt senere.
2020-76 STATUS FORBEREDELSE AV VEDTEKTSENDRINGER
Den første gruppen av vedtektsendringsforslag er klare, det
viktigste her er to klart formulerte alternativer om varigheten
av verv: Alle verv bare ett år kontra to år på selve styrevervet.
Dagens vedtekter er selvmotsigende om dette og de uklarhetene må
ryddes opp i på årsmøte.
Adrian trekker forslaget om kontrollkomite, vi trenger ikke det.
Den andre gruppen med evt vedtektsendringsforslag er det som kan
komme ifm med gjennomgang/endringer i medlemskapsstruktur,
hvordan foreningen skal jobbe, hvilke partnere osv.
Arbeidsgruppen som ledes av Adrian vil jobbe med disse
spørsmålene, og evt vedtektsendringer som måtte trenges i denne
forbindelse, frem mot neste årsmøte. (Intet nytt om/fra gruppa
siden 22 juni pga sommerferien.) Vi trenger en egen grundig
gjennomgang/prat om disse spørsmålene på neste styremøte. Egen
sak da. Se også sak 2020-66 i forrige styremøtereferat.
2020-77 FORSLAG/DISKUSJON OM ØKONOMISK STØTTE TIL TEKNOLOGIHUSET

To forslag opp mot hverandre:
Alternativ 1: NUUG utsetter utmelding fra Teknologihuset til
neste år og betaler medlemskap/partnerskap for 2020, samtidig som
NUUG hjelper Teknologihuset med å skrive søknad om støtte til
NUUG Foundation. (Utmelding behandles på nytt på NUUG årsmøte
2021.)
Alternativ 2: NUUG gjennomfører utmelding fra Teknologihuset som
vedtatt på årsmøtet 2020, men NUUG hjelper Teknologihuset med å
skrive søknad om støtte til NUUG Foundation.
Vi diskuterte en del frem og tilbake, og konkluderte med å
avvente situasjonen litt: Thomas sender ut en epost til
aktive-lista om at Teknologihuset trenger hjelp. Andre i styret
videresender/spør bedrifter de kjenner. NUUG har i utgangspunktet
lite penger å avse, og kan uansett ikke avhjelpe det store
inntektstapet Teknologihuset har hatt. Derimot så har
Teknologihuset andre store, rike partnere som må kunne bidra. Vi
tar opp saken på nytt/videre senere.
Thomas spør H-P om han vil fortsette å ha rollen som NUUGs
kontaktperson for Teknologihuset.
2020-78 MULIG HJELP MED PR FRA RAVEN MEDIA
Henrik Gimle Holm fra Raven Media vil orientere og svare på
spørsmål om mulige tiltak som kan hjelpe NUUG med PR, synlighet
og markedsføring. OBS: Han trenger video og det foreslås derfor
et eget møte på Jitsi for denne saken. Vi ønsker mandag 21
september kl 20:00 på Jitsi, møterom NUUG-møte, og Thomas avtaler
med Henrik.
2020-79 NUUG-DAGEN PÅ FRIKANALEN 1 SEPTEMBER
Peter orienterer om status og fremdrift, se også
https://pad.efn.no/p/frikanal-2020-09-01 med utkast til program
og intro-tekst.
Peter organiserer opptak av en kort intro til hver av videoene og
en snutt om NUUG generelt (ved styreleder eller annen egnet
person). Han vil gjerne ha tilbakemeldinger og innspill på

programutkast og forslag, og bidrag fra videogruppen for teknisk
gjennomføring. Peter kontakter David.
EVENTUELT
Jobbe på epost og IRC med arbeidsgruppen om NUUGs organisering,
medlemsstruktur, vedtektsendringer osv.
Dato for neste styremøte:
Mandag 7 september 2020 kl 20:00-21:30 på Mumble

