
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-01-04

Tid: Tirsdag 2022-01-04 20:00

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

Tilstede:
            Jon Petter Bjerke
            Knut Yrvin
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:
            Geir Isene
            Johnny A Solbu
            Malin Bruland
            Martin Langsjøen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20220104-agenda

(Styremøtet var ikke vedtaksdyktig, men saker ble gjennomgått som
et arbeidsmøte, og med foreslått oppfølging at sakene vedtas ved
gjennomsyn og godkjenning fra minst enda et styremedlem senere,
gjennom behandling i styrets kanaler.)

2022-01 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2021-12-07

Vedtak: Referatet fra 2021-12-07 ble godkjent.

2022-02 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-12-07

1 nytt personlig medlem
2 utmeldinger (personlige medlemmer)



1 endring fra person under bedrift til personlig medlem
7 adresse-endringer 

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak:
Det nye medlemmet tas opp når kontingenten er betalt.
Utmeldingene, endringene og tallene tas til orientering.

2022-03 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er ennå ikke ajour etter årsskiftet. Årsoppgjør for
2021 påbegynnes i januar. Reiseregning vedrørende foredragsturne
i november er mottatt i desember. Utbetalt i 2022.

Vedtak: Tas til orientering. 

2022-04 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

2021-12-14: NUUG-bar med fagøl (+fagvin, fagbrus, fagmost,
fagsider, fagvann++) i Skråplanet på Rebel fra 18:30.

Knut hadde et hyggelig og produktivt møte med medlem, og
snakket også med leder for Rebel.

2022-05 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

og

2022-06 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

(Vi slo sammen og behandlet de to punktene under ett.)

Aktuelle møter utover i 2022:

januar:
Corona-fri.

februar: 
Martin kan holde foredrag om WebRTC, Jitsi og åpne



møteplattformer på kort varsel. 8 februar.

mars: 
LVM (logisk volum management) og MD/RAID (virtuelle RAID i
Linux-kjernen). Roy Karlsbakk, 15 mars.

april:
Event sourcing; open source, klart foredrag på kort varsel.
Forslag til foredragsholder: Einar Ingebrigtsen,
https://www.linkedin.com/in/einari/
Foreslås 26 april (etter påske).

mai:
Flere mulige kandidater, f eks Johnny om "Hvordan vedlikeholde
programvare som "ikke-programmerer""

juni:
Petter har en foredragsholder om 3D-fresing av metall som ønsker
å komme i juni -- altså "Jern og Metall"-foredrag, 14 juni.

Årsmøte ca 15-20 juni.

juli:
Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .
(Thomas har oppdatert denne listen på wiki med forslagene fra
forrige styremøte.)

2022-07 DRIFTSTATUS

Status diskproblemer:
Peter og Marius har sett en del på saken, og Petter skal fysisk
innom USIT og eventuelt trykke på knapper. NUUG har også et par
ekstra disker på stedet som ennå ikke er tatt i bruk, så de er
tilstede og kan aktiveres.

Status flytting av USIT-maskinvare:
Hans-Petter er hovedansvarlig fra NUUG sin side. USIT vil
være behjelpelig med mye av det praktiske. NUUG organiserer



den aktuelle informasjonen om utstyret, som USIT trenger.

2022-08 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

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

FiksGataMi og Samfunnsteknologi: Utsettes til senere styremøte.

2022-09 Spørsmål fra EFN

Kan EFN få plass til 2x1U servere i racket som NUUG har hos USIT?
Kan EFN eventuelt få ha noen tjenester som står bak Varnish i
NUUG sin Varnish-installasjon?

Holdningen i styret er positiv til EFNs spørsmål. Endelig svar
avhenger av at det er plass i de nye lokalene, plass i racket,
osv. Tom Fredrik i EFN kan snakke med Hans-Petter som leder
flyttingen om dette. Det er antagelig gamle disker og annet i
racket som skal kastes. Det kan være lurt å vente med
EFN-utstyret til etter flyttingen (og ikke som en del av
flyttingen). Frikanalen har også mye utstyr i racket.

EVENTUELT

E1: Status på sponsor-avtale med Redpill Linpro. Noen av NUUGs
tjenester (f eks DNS og websider), samt ny Nextcloud kan kjøre på
skytjenester hos Redpill Linpro.

Dato for neste ordinære styremøte:
Tirsdag 1 februar 2022 kl 20:00-21:30 på Mumble

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


