REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-12-07
Tid: Mandag 2020-12-07 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Adrian Kjær Dalhaug
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)
Ikke tilstede:
David Noble
Malin Bruland
Martin Langsjøen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20201207-agenda
2020-108 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE
a) Ordinært referat fra styremøtet 2020-11-09
b) Internt referat fra haste-styremøte 2020-11-26
Vedtak: Referatet fra 2020-11-09 ble godkjent.
Vedtak: Referatet fra haste-styremøte 2020-11-26 ble godkjent.
2020-109 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-31:
1 innmelding (1 personlig medlem)
2 endret epostadresse

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
Vedtak: Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt.
Tallene og endringene tas til orientering.
Endringer etter ekstraordinært årsmøte 2020-12-02
Utført:
Informasjon på web er oppdatert (informasjonssiden og
innmeldingsskjema)
USENIX-logo på forsiden er fjernet
Vedtektene på web er oppdatert:
https://nuug.no/vedtekter.shtml
Ny informasjonsbrosjyre er laget, basert på utgaver fra
2001 og 2012:
https://nuug.no/dokumenter/brosjyre2020.pdf
Informasjonstekster for automatiske epostutsendelser er
oppdatert
Gjenstår:
Oppdatere medlemslisten med de endrede kategoriene som er
gyldige fra 2021-01-01
Oppdatere og kontrollere skriptene for fakturering og annet
Oppdatere prisliste i skript og i sendregning
Fakturere for 2021; planlegges tidlig i januar
2020-110 ØKONOMISTATUS
Ingen uventede utgifter.
Regnskapet er oppdatert med alle innkomne bilag og

banktransaksjoner til og med 2020-11-30.
Dollarkontoen er ikke avsluttet, på grunn av stadig fallende
dollarkurs.
Saldoliste for årets 11 første måneder sammenlignet med 2019
finnes i saldoliste i Bilagsarkivet. Foreløpig resultat er et
underskudd på ca 51 000 (inkludert noen utgifter i desember som
ikke er med i saldolisten), som er mindre enn budsjettert. Merk
at medlemsinntekter og overskudd ikke er sammenlignbart med 2019,
da fakturering for 2020 ble utført i oktober 2019 og
periodisering ble gjort først pr 2019-12-31. Inntektene som vises
i 2019-kolonnen er ca doble, siden de inneholder inntekter for
både 2019 og 2020. Slike fenomener vil vi ikke se fremover, når
vi heretter begynner å fakturere etter 1 januar.
2020-111 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT
Medlemsmøte 2020-11-10:
Flying rockets with Free Software. Bdale Garbe about how to
construct, build and fly rockets kilometers into the atmosphere
using only Free Software and Open Hardware.
https://nuug.no/aktiviteter/20201110-free-software-rockets/
2020-112 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER
Medlemsmøte 2020-12-08:
The End is Nigh, News at 11. Cory Doctorow present his latest
views on the world at large for NUUG.
https://nuug.no/aktiviteter/20201208-doctorow/
2020-113 DRIFTSTATUS
Lite aktivitet siden sist.
Ikke noe nytt på geekbay siden forrige måned.
(Status på geekbay fra sist:
Som nevnt sist er Geekbay oppe og går, med minimal installasjon
foreløpig, egen PTR, Apache er i gang. Første prioritet nå er å

flytte over DNS fra nerdhaven, og så etterhvert flytte over /home
(alle brukere og alle websider, alle logger m m).)
2020-114 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK
Thomas: Status felles driftsorganisasjon og oppfølging av de
frivillige i MB og FGM. Epostbrev er sendt til de frivillige. De
frivillige har svart og dessverre er det for tiden ingen av dem
som har mulighet til å påta seg en mer aktiv rolle i driften av
tjenestene.
Thomas: Teste oppskrift for å sette opp TLS, https og forwarding
fra http til https. Testes ved å gjennomføre endringene for
personvern.no og for Thomas sine underdomener. Gjelder altså:
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.)
Endringene er gjennomført av Johnny med Thomas som observatør og
"referent"/notat-skriver, og oppsettet virker. Oppskriften fra
Adrian ble ikke brukt direkte og er slik sett ikke direkte
testet. Det ble oppdaget og lært en del ting om samspillet mellom
Mailman, domener og apache generelt, og Thomas vil sette sammen
et kombinert notat som omfatter både dette samspillet og Adrians
oppskrift. Vi har nå også et nytt skript fra Solbu som kjører
matching av epostlister mot riktig domene med withlist, dette
skriptet ligger på hotell og heter mailman-fiks-rot.sh.
Johnny: Geekbay -- Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven.
Ikke gjort ennå, kommer snart.
NB: Viktig at nerdhaven lever ganske lenge, selv etter at alle
tjenestene er flyttet over til geekbay. I tilfelle det oppstår
problemer senere, f eks med kontingentfaktureringen eller andre
skript eller tjenester når de skal kjøre på geekbay.
Adrian: Oppdatere lim-poster (glue records) til NORID, dette
gjøres i oppsettet på Domeneshop (dette må gjøres når DNS-server
kjører på samme domene som den refererer til, slik som
ns1.nuug.no her).
Adrian: Spørsmål i driftsgruppa fra tidligere i sommer om å

innføre Ansible med et felles brukersystem for alle
NUUG-maskinene, med ssh-nøkler lagret et sentralt sted, slik at
man rett og slett får bruker rundt omkring ettersom man trenger
det ut fra ssh-nøklene, istedenfor dagens ’kaos’ av individuelle
tilganger for hver enkelt maskin. Men Petter var skeptisk til evt
sikkerhetshull i et slikt oppsett. Adrian følger opp saken på
nytt.
Dette vil si at Adrian følger opp med Petter og justerer
detaljene i forslaget til oppsett, og deretter blir
hovedansvarlig for å sette opp en løsning med Ansible. Men
dette er en langsiktig oppgave/mål, og Adrian er først
opptatt med flere andre oppgaver som haster mer.
Adrian: Status Tilde-server (sak 2020-67 og 97). Ikke noe nytt.
EVENTUELT
Dato for neste styremøte:
Mandag 04 januar 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble

