
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-09-07

Tid: Mandag 2020-09-07 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/20200907-agenda

2020-80 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2020-08-17

Vedtak: Referatet fra 2020-08-17 ble godkjent.

2020-81 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-08-17:

Ingen endringer 

Vedtak: Tallene og endringene tas til orientering. 

2020-82 ØKONOMISTATUS



Lav aktivitet. Ingen store eller uventede utgifter.

Regnskapet er oppdatert med alle inkomne bilag. Bankavstemming er
gjort til og med juni 2020.

Sletting av brukere i nettbanken er ennå ikke utført (venter på
signatur).

Vedtak: Denne redegjørelsen tas til orientering.

2020-83 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Ingen medlemsmøter avholdt siden forrige styremøte.

2020-84 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Digitalt møte 2020-09-08 (imorgen! -- alt i rute)
https://www.nuug.no/aktiviteter/20200908-zfs-qvisten/

Vi diskuterte litt om Icecast og evt backup-løsninger for
strømming som vi også har. Vi har også mulighet til å strømme
på Youtube.

2020-85 DRIFTSTATUS

Peter har patchet litt her og der.

Geekbay er oppe og går. Minimal installasjon foreløpig, egen PTR,
Apache er i gang. Vi flytter etterhvert over /home, alle brukere,
alle websider, alle logger m m. Flytte DNS, kan være CNAME til
Geekbay.

Hva med spranget fra CVS til Git? Lurt å gjøre en ting om gangen,
flytt over CVS først, gå over til Git senere.

Flytt en tjeneste om gangen, gjerne et par dager mellom hver.

home.nuug.no har en annen IP-adresse enn nerdhaven. Home kjører
på varnish.nuug.no. Flytt over Home og koble om DNS.



2020-86 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Thomas blir ny kontakt mot Teknologihuset.

Oppfølging sak 2020-78 PR (Underlag til oppfølging sendt på
epost til styret 2020-09-03.) Dette tilbudet er ikke aktuelt
for oss, og dessuten altfor dyrt. Vi sier nei takk, også til
orienteringsmøte.

SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-videresending på
Mailman-underdomener. Tekst til bruk for dokumentasjon på wiki
av hvordan sette opp SSL-sertifikat og videresending. Adrian
ser på disse sakene.

Status Tilde-server (sak 2020-67). Tas opp som egen sak på
senere styremøte.

2020-87 ORIENTERING OM ORGANISASJON FOR PROSJEKTSAMARBEID

Medlem Tom Fredrik vil orientere om starten på et samarbeid med
en advokat om en driftsorganisasjon for samarbeid mellom
FriProg-prosjekter. Grunnidéen er et selskap for
samfunnsteknologi.

For NUUGs interesse i dette, se sak 2019-41
(og 2019-56). OBS: Underlag til saken sendt på epost til styret
2020-09-03.

Tom Fredrik orienterte om forslaget og sakens elementer.
Kompleksiteten og antallet faktorer i forslaget er høy, og styret
fant behov for et eget møte om denne saken. Det blir derfor et
ekstra styremøte på lørdag 2020-09-12 kl 15:00 på Mumble der
styret går gjennom denne saken. Det kommer et eget styre-internt
referat om saken.

2020-88 OPPSUMMERING AV FRIKANAL-DAGEN 1 SEPTEMBER

Det gikk veldig bra, Frikanalen var strålende fornøyd, og har
bedt NUUG om å sette opp reprisesendinger.



2020-89 GJENNOMGANG REORGANISERINGSARBEIDSGRUPPE

Vi rakk ikke denne saken på dette styremøtet, derfor utsettes den
til ekstramøtet på lørdag 2020-09-12 (ref ovenfor).

Sak 2020-89 ble altså utsatt til lørdagsmøtet og behandlet der,
men den refereres her sammen med de andre sakene satt opp på
styremøtet 2020-09-07.

Vi diskuterte mye rundt organisering av foreningen, og vi var
alle enige om følgende: Vi gjør ingen endringer nå, vi er fornøyd
med organiseringen slik den er, og vi følger digitale møter
videre, og kanskje også en konferanse på sikt.

Administrativt hadde det vært enklere å endre på modellen for
bedriftsmedlemskap, og kanskje ikke ha Usenix -- men evt slike
endringer må begrunnes i andre forhold, da mange medlemmer setter
pris på medlemsfordelene som følger med den nåværende strukturen.

Ting vi bør se nærmere på:

Meetup.com -- både bruke det mer aktivt til vår egen annonsering,
og som inspirasjon til å få igang flere aktiviteter som frister
våre personmedlemmer til deltakelse. Vi kan også ha
paraply-arrangementer som f eks konferanser på tvers av spissede
interessegrupper -- vi er jo en del bredere enn meetup-kulturen.

Det er også bra å satse enda mer på bedrifter, de kan gi støtte
og midler til å sette igang prosjekter i foreningen.

Teknologihuset er bra, og Rebel (Teknologihuset 2.0) er en god
del kulere enn det nåværende, så det blir spennende å følge og
være med på utviklingen videre der.

EVENTUELT

E1: NUUG på sosiale medier

NUUG har Facebook-side, den har mange følgere og brukes aktivt.
Thomas annonserer NUUG-møter der.
Det finnes et skall av en Facebook-gruppe med en håndfull



medlemmer, skal fjernes.
Side er bedre enn gruppe for NUUG av mange grunner, bl a at
sider har flere og bedre promoteringsverktøy.

NUUG-Meetup: Brukes lite. Marius startet den i sin tid, H-P
brukte den aktivt før. Thomas og et par andre har co-org status i
gruppa. Peter sa seg villig til å bli co-org, men er ikke medlem
av gruppa. Jon Petter har nå fått co-org status i gruppa, som nr
5.

NUUG-gruppa på LinkedIn: Er den i bruk? Peter følger opp.

Peter foreslo at NUUG bør være på Mastodon (FriProg-basert
desentralisert krysning av Usenet, webforum og twitter, og
dessuten grensesnitt mot mange sosiale medier.) Peter følger
opp. Thomas er også på Mastodon.

Dato for neste styremøte:
Mandag 5 oktober 2020 kl 20:00-21:30 på Mumble


