
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-12-07

Tid: Tirsdag 2021-12-07 20:00

Sted: Jitsi, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Tilstede:
            Hans-Petter Fjeld (under sak 100)
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Knut Yrvin
            Malin Bruland
            Martin Langsjøen
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:
            Geir Isene

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20211207-agenda

2021-94 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2021-11-09

Vedtak: Referatet fra 2021-11-09 ble godkjent.

2021-95 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-11-08

2 utmeldinger (1 bedriftsmedlem med 1 person) -- nyinnmeldt
ikke-betaler strøket etter styrevedtak.

3 personmedlemmer har ikke betalt kontingent for 2021 (hvorav 1
nyinnmeldt).

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).



Vedtak: Utmeldingen og tallene tas til orientering. 

Thomas sender ut adressesjekk-brevet til alle medlemmer, som
forberedelse til hovedfaktureringen i januar. (Jon Petter har
oppdatert brevmalen med ny info om Vipps etc.) Thomas sender
også ut "studentsjekkbrevet" til de som har hatt studentrabatt.

2021-96 ØKONOMISTATUS

Intet spesielt å melde. Regnskapet er ikke oppdatert etter
forrige styremøte.
Kontoutskrifter for november er lagt i bilagsarkivet.

Vedtak: Tas til orientering. 

2021-97 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Ingen medlemsmøter etter forrige styremøte; novembermøtet/ene
kom én uke "for tidlig" og er derfor med på forrige styremøtes
agenda og referat.

2021-98 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Andre tirsdag i desember, 2021-12-14: NUUG-bar med fagøl
(+fagvin, fagbrus, fagmost, fagsider, fagvann++) i Skråplanet på
Rebel fra 18:30. Thomas tok initiativ til og var ansvarlig for
dette møtet, men trekker seg fra møtet pga smittesituasjonen.
Usikkert om møtet kan gjennomføres, men Knut ønsker å overta
ansvaret for møtet.

Vi tror at medlemsmøtet i januar vil måtte bli heldigitalt.

Forslag til kommende møtetemaer etter nyttår:
Event sourcing; open source, klart foredrag på kort varsel.
Forslag til foredragsholder: Einar Ingebrigtsen,
https://www.linkedin.com/in/einari/
Foreslås 12 januar 2022.

Geir: Programmering i Ruby Curses for terminal. 



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

2021-99 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Petter har en foredragsholder om 3D-fresing av metall på gang --
"Jern og Metall"-foredrag i juni!

Tom Fredrik jobber med foredragsholdere som kan snakke om
universell utforming av programvare for fargeblinde og blinde.

Martin kan holde foredrag om WebRTC, Jitsi og åpne
møteplattformer.

Martin følger opp Christian Schaller,
https://blogs.gnome.org/uraeus/

Martin sjekker i Redpill-Linpro om Postgresql-foredragsholder.

Martin sjekker foredragsholder om OpenShift og OKD (med
Kubernetes).

Martin: Åpen infrastruktur -- hva kan norske bedrifter bruke?

Johnny: Hvordan vedlikeholde programvare som "ikke-programmerer".

Malin: LVM (logisk volum management) og MD/RAID (virtuelle RAID i
Linux-kjernen). Foredrag eller workshop. Spørre Roy Karlsbakk.

2021-100 DRIFTSTATUS

Flytting av NUUGs maskiner på USIT

a)
Viktig å få ordnet logistikken rundt flytting av NUUGs maskiner
på USIT fra Kristen Nygaards hus til Ole Johan Dahls hus.

Peter har snakket med USIT, inkludert NUUG-medlem Werner. Viktig
at NUUG dokumenterer utstyret (både maskinvare og VM), det krever
IT-sikkerhetsfolkene. Altså hvilke rack, hvilke U, hvilket



koblingspunkt til hvilke switcher, hvem det tilhører, og hvem de
skal ringe (hos NUUG) når de har problemer. USIT kan bidra fysisk
med flyttingen. Peter: Dette må koordineres i Oslo. Møte der
Werner og Hans-Petter ++ er tilstede. Flytting ønskes gjennomført
før utgangen av januar.

Helst flytte alt uten endringer, og endre oppsett senere.

b)
Forslag fra Martin:

Jeg har snakket med Redpill Linpro. De ønsker å vurdere en
sponsoravtale som blant annet inneholder noe kapasitet på deres
Redpill Linpro Nordic Cloud:
https://www.redpill-linpro.com/cloud/cloud/platforms/rlnc.html

Redpill Linpro er positive til et slikt samarbeid. Dette er noe
vi kan få gjennomført raskt når vi i NUUG blir enige om omfanget
og hva NUUG ønsker.

Cloud-kapasitet hos Redpill Linpro vil ikke være et alternativ
til NUUG sin infrastruktur, men et tillegg. Vi kan vurdere å ha
enkelte tjenester permanent på den infrastrukturen.

Redpill Linpro Nordic Cloud er basert på Linux og åpen
programvare i Norden.

Innholdet er noe vi bør konkretisere raskt og sende til
https://www.redpill-linpro.com/persons/margrethe-monsen
som grunnlag for å lage en avtale med Redpill Linpro. 

Styret er positiv til avtale om sponsing og jobber med
avtaleutkast i et Googledocs. Dette kan også gi
reserve/backup-mulighet dersom noe av den gamle maskinvaren
ryker under flyttingen. NUUG får noe penger og noe kapasitet
ut av avtalen, med VM’er i Nordic Cloud. Det viktigste å ha i
skyen for NUUG er DNS, websider og epostlister. Sette opp en
enkel avtale på en A4-side, ikke et "ingeniørdokument".
Martin får fullmakt til å gjøre vurderinger av oppsett,
kapasitet osv på vegne av NUUG, og skriver et NUUG-internt
notat om vurderingene han gjør. Vi får et webgrensesnitt
(teknisk leveranse) og vi drifter alt selv.



2021-101 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Peter og Johnny -- geekbay-arbeidsmøte.
Ikke gjennomført ennå.

Arbeidsgruppe Org og vedtekter har avholdt flere arbeidsmøter.
Ferdigstilt forslag til vedtektsendringer ble sendt til styret
(2021-11-21) og senere til aktive-lista for videre bearbeidelse.
Det kom ingen endringsforslag, og både arbeidsgruppa og styret
anser forslaget som ferdigstilt og klart for fremleggelse på
neste årsmøte.

Status julemiddag for tillitsvalgte og frivillige: Bord ble
bestilt (dato 2021-12-22) og invitasjoner sendt. Det ble
etterhvert 10 påmeldte, men så ble smittesituasjonen verre,
halvparten trakk sine påmeldinger, og vi bestemte oss for å
kansellere julemiddagen -- det vil si å utsette den til en
vårmiddag eller lignende på samme sted når forholdene tillater
det.

FiksGataMi og Samfunnsteknologi: Utsettes til neste styremøte.

EVENTUELT

E1: Knut orienterte om kommende høring på Stortinget om ny
foreslått lovgivning om DNS-blokkering. Både NUUG, EFN og ISOC
Norge skal levere høringsinnspill, hver innleder har 3 minutter.

Dato for neste ordinære styremøte:
Tirsdag 4 januar 2022 kl 20:00-21:30 på Mumble

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


