
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-04-12

Tid: Mandag 2021-04-12 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Adrian Kjær Dalhaug
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Malin Bruland
            Martin Langsjøen
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:
            David Noble

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20210412-agenda

2021-27 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

a) Ordinært referat fra styremøtet 2021-03-01

Vedtak: Referatet fra 2021-03-01 ble godkjent.

2021-28 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-01-30

   3 nye medlemmer (1 medlem under bedrift, 1 bedrift med 1
   medlem under bedrift)
   5 utmeldinger (1 bedrift, 4 medlem under bedrift) 

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Merknad:



USIT er fakturert, og har betalt. De har p.t. 48 personmedlemmer.

Vedtak: De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt.
Tallene og endringene tas til orientering.

2021-29 ØKONOMISTATUS

Årsoppgjøret for 2020 ble oversendt til revisor den 2021-03-07.
Tilbakemelding mottatt om at de begynner å se på det over påske.
Ennå ingen ny utvikling, men de har lovet å ha det ferdig i tide
for vårt årsmøte i juni. (NUUG har ingen revisjonsplikt eller
rapporteringsplikt, det er bare NUUGs egne vedtekter som
regulerer ferdigstilling og fremlegging av regnskap.)

Regnskapet er a jour fram til i dag, unntatt bankavstemming.
Utgifter og inntekter hittil i år finnes i bilagsarkivet (tilgang
med styrepassord).

Vedtak: Tas til orientering.

2021-30 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøte 2021-03-10: Vi fikk ikke avholdt noe medlemsmøte i
mars, heller ikke sosialt. Ingen hadde kapasitet.

2021-31 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

Er noen av disse under konkret planlegging? (Dvs at noen påtar
seg å arrangere møte, kontakt og planlegging med foredragsholder
og videogruppa etc.)

Ingenting planlagt per nå. Ikke noe planlagt for andre tirsdag i
april (imorgen).

Vi diskuterte muligheten for å ha flere korte miniforedrag som
digitale medlemsmøter -- altså en liten samling av miniforedrag
etter hverandre på samme digitale medlemsmøte. Det blir også



mindre pes og stress for hver enkelt foredragsholder. Peter tar
opp denne ideen på aktive-lista.

2021-32 DRIFTSTATUS

Peter har patchet og oppgradert portal.nuug.no.

Utvide diskplass på Nerdhaven. /tmp har blitt ryddet: Det
frigjorde 2 Gb. Gamle logger ble slettet, det frigjorde enda 2 Gb
til. Rutine/skript for logging på nerdhaven er forbedret.

Videresende epost som kommer til root@enellerannenNUUGmaskin til
drift@nuug.no. Vedtak: Thomas oppdaterer /etc/aliases på de
maskinene han har tilgang til og sender liste over oppdaterte
maskiner til drift. Noen andre i Drift gjør det samme med
gjenværende maskiner. (Ved oppdatering i /etc/aliases forblir
To: uendret og det kan filtreres/sorteres på To: root@noe....)

2021-33 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Noe nytt om Geekbay? DNS og flytting av /home

/home er flyttet til geekbay og satt opp i test-utgave; endelig
versjon gjøres klar etter testing.

Noe nytt om Vipps? Ref styresak 2021-25

Kasserers kommentar:

Vi kan bestille Vippsnummer for bedrift og dermed motta
betalinger til vår konto. Det koster ingenting å etablere, men
har et gebyr på 1,75% av hver innbetaling (7,175 kroner for en
typisk kontingentbetaling). Sammenlignet med faktura+innbetaling
som koster 11 + 3 kroner pluss moms ved bruk av SendRegning så er
det ikke avskrekkende.

Vi kan benytte dette til å la personer tegne medlemskap, supplert
med et (papir?)skjema med mobilnummer og adresse-opplysninger.
Det vil gå utenom SendRegning og dermed gjøre bokføringen noe
annerledes, men skal ikke være umulig å håndtere. Forslag kan
være å bruke dette for førstegangsinnmeldinger, og senere sende



faktura via Vipps som vi allerede har støtte for gjennom
SendRegning. Hvis vi får mer enn 50 000 i omsetning via
Vippsnummer årlig så må vi investere i et godkjent kassasystem.

Siden Vippsnummeret bare kan brukes til å motta penger så er det
ingen betenkeligheter med dette når det gjelder disposisjonsrett
for bankkonto. Altså, det er ingen sikkerhetsproblemer ift
utbetalinger, siden utbetaling ikke er mulig fra Vippsnummeret.
Forøvrig er Vippsnummeret IKKE et telefonnummer, det er bare en
Vipps-ID.

Tjenester: https://vipps.no/produkter-og-tjenester/bedrift/

Priser: https://www.vipps.no/alle-priser/bedrift/

Bestilling: https://vippsbedrift.no/signup/vippsbedrift/ 

Konklusjon: Styret kan vedta å opprette et Vippsnummer, og
begynne å eksperimentere med det. Skjemaer og rutiner må
etableres før det tas i bruk i stor stil.

VEDTAK: Styret oppretter et Vippsnummer som beskrevet, og
sekretariatet i samarbeid med kasserer etablerer skjemaer og
rutiner. Dette kommer i tillegg til andre eksisterende rutiner.

EVENTUELT

E1: Befaring på Rebel? Det kom invitasjon til NUUG idag til
befaring i Teknologihusets nye lokaler i Rebel i
Universitetsgata. Vi sier selvsagt jatakk, men venter litt,
til Corona roer seg litt ned. Berammet til 26 mai.

E2: Martin foreslår mer samarbeid med Redpill Linpro -- egen
Jitsi-instans for NUUG hos Redpill-Linpro?

E3: Påminnelse om at neste styremøte i mai må jobbe med
forberedelser (papirer/dokumenter) til årsmøte i juni. Vi
fastsetter tid for årsmøtet til torsdag 17 juni kl 19:00.
Sted: Digitalt årsmøte, samme opplegg som i 2020.
Thomas følger opp valgkomiteen.

Dato for neste styremøte:



Mandag 03 mai 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble

                          -----***-----


