REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-09-07
Tid: Onsdag 2022-09-07 20:00
Sted: Jitsi, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting
Til stede:
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Knut Yrvin
Malin Bruland
Marius Lund (siste halvtime)
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)
Ikke til stede:
Marius Bakke

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20220907-agenda

2022-72 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE
Ordinært referat fra styremøtet 2022-08-17
Vedtak: Referatet fra 2022-08-17 ble godkjent.
2022-73 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:
Ingen inn- eller utmeldinger.
1 personlig medlem har betalt for medlemskap 2022, faktura

utstedt i januar.
7 forfalte kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt
4 860 kroner.
Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
Vedtak: Tas til informasjon.
2022-74 ØKONOMISTATUS
Intet spesielt å melde om økonomien siden forrige møte.
Forslag til vedtak: Tas til informasjon.
2022-75 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT
Ingen møter siden sist, da medlemsmøtet som skulle vært 16 august
ble avlyst på kort varsel på grunn av sykdom.
2022-76 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER
2022-09-13 Christian Thon fra Norges Blindeforbund, IKT-rådgiver
med fokus på universell utforming. I jobben lærer han synshemmede
å bruke teknologi, bistår bedrifter og organisasjoner med råd om
universell utforming og bidrar i forskningsprosjekter.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220913-digital-hverdag-uten-syn/
2022-10-11 Thor Henning Hetland: Næringsbygg og automasjon.
Om hvordan Enra og Rebel bygget et åpent "operativsystem" som
håndterer flere næringsbygg og kan brukes av leietakerne i disse
byggene.
https://nuug.no/aktiviteter/20221011-auto-building/
2022-11-08 Alexander Ottosson: Grensene for hemmelig
masseovervåking. Jurist ved Centrum för rättvisa i Stockholm,
representerer personer som har vært utsatt for brudd på sine
grunnleggende friheter og rettigheter, hovedsakelig i søksmål mot

stat og kommune.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20221108-grensene-for-hemmelig-masseov
ervaking/
Se også liste med forslag til medlemsmøtetemaer her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .
2022-77 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG
Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket
arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZI
jKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin
Generelt: Det er nå åpent for fysiske møter igjen. Vi er jo mye
på Rebel. Men vi bør også ha noen møter på Ifi (Ole Johan Dahls
hus) med fortsettelse på Escape-puben etterpå -- for å styrke
kontakten med både studenter og ansatte på Ifi.
Samarbeidsarrangementer med Cyb?
2022-78 DRIFTSTATUS
Vi har endelig fått erstattet CVS med Git!
Vi har nå to separate repos, nuug-web og styre-web.
Jon Petter må oppdatere de scriptene som bruker CVS med
Git. Jon Petter og Solbu ser på det, og i tillegg får
sekretariatet en egen gjennomgang med Solbu med
gjennomgang av oppsett og bruk av Git.
Status gjenoppretting av backup-løsning.
Ikke noe nytt om backup.
Noe nytt om Blade-servere og USIT?
Ikke noe nytt, Asle bortreist i september, Hans-Petter
følger opp når han er tilbake.
Det er satt i gang månedlige møter i driftsgruppen.

2022-79 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK
Peter skal ha et innledende møte med noen som er interessert
i å hjelpe til med NUUG-prosjektene.
2022-80 SAMFUNNSTEKNOLOGI AS, STATUS
Malin har blitt bekreftet valgt inn i styret i Samfunnsteknologi
på generalforsamling i Samfunnsteknologi, og har signert seg inn
i styret i Brønnøysund.
Malin har hatt innledende samtaler med de andre i det styret om
mulighetene for å lage en mulig fremdriftsplan, og eventuelt få
til et eller annet før tidsfristen 01 november.
NUUG må eventuelt trekke seg ut og få tilbake prosjektene sine
før man eventuelt går inn i en avtale med noen andre.
EVENTUELT
E1: Marius har snakket med Martin og Redpill om video-laptop.
Vi må forenkle NUUGs videorigg til noe mer bærbart, og noe som
ikke behøver å låses inn på Rebel. Vi kan ikke få laptop fra
Redpill, og David bruker sin egen, så NUUG bør spørre noen andre
bedriftsmedlemmer om sponsing eller eventuelt kjøpe egen
video-laptop. Hvis noen vil sponse NUUG med en laptop kan de
gjerne få noe PR eller reklame for firmaet sitt på NUUGs videoer.
Kanskje mulig at Raidghost blir med i videogruppa.
Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 05 oktober 2022 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi
-----***-----

