
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-10-05

Tid: Onsdag 2022-10-05 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
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke til stede:
            Marius Bakke
            Peter N M Hansteen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20221005-agenda

2022-81 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-09-07

Vedtak: Referatet fra 2022-09-07 ble godkjent.

2022-82 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

1 personlig medlem utmeldt.

1 personlig medlem har betalt for medlemskap 2022, faktura



utstedt i januar.

6 forfalte kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt 4 860
kroner.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Tas til informasjon.

2022-83 ØKONOMISTATUS

Intet spesielt å melde om økonomien siden forrige møte.

Vedtak: Tas til informasjon.

2022-84 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

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/

Ca 10 fremmøtte. Veldig god hjelp fra Rebel-ansatt. Fint å få
teknisk hjelp med det nye rommet fremover de første gangene vi
bruker det.

Arrangementet kom litt bakpå i forhold til tidspress med
invitasjoner og endringer. Såvidt vi vet ble det ikke sendt ut
invitasjon til Blindeforbundets medlemmer. Tips til
arrangementgruppa: Send ut invitasjon til spesielle
interessegrupper i forhold til møtets tema.

2022-85 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Alt er klart frem til jul:

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/

2022-86 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Godt i gang med å få vårens møter på plass. Snart klare til å
begynne med høsten 2023!

Se også liste med forslag til medlemsmøtetemaer her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

Thomas deltar i Arrangementgruppa med korrekturlesing av tekster
før de publiseres.

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket
arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZI
jKcX5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2022-87 DRIFTSTATUS

Marius Lund påtar seg å undersøke/sette opp Twitter-bruker for
NUUG.

Solbu fikk Hans-Petter til å reaktivere gruppelenke-funksjon
(organizer) i Adict etter at tidligere sikkerhets-fiksing
medførte brudd på denne funksjonen.

Solbu har opprettet en cron-jobb som regelmessig sletter gamle



temp-filer som Wiki lager.

Det er satt i gang månedlige møter i driftsgruppen, se:
https://wiki.nuug.no/drift .

2022-88 STATUS SAMFUNNSTEKNOLOGI AS 

Malin orienterte om status og mulig fremdrift, og håndterer saken
videre på vegne av NUUG. Viktige punkter fra Malin:

1) Malin orienterte NUUG-styret om styremøte i Samfunnsteknologi AS.

2) Hun bekreftet at hun hadde vært i kontakt med nestleder Bjørn
Remseth i EFN.

3) Det ble nevnt at det hadde vært en del utskifting av folk fra
NUUGs side.

Det ble sagt fra flere på møtet som en saksopplysning at de som
hadde vært representanter fra NUUG er Adrian, Geir Isene, Martin
og nå Malin.

4) Utskiftninger fra NUUGs side betyr ikke at Samfunnsteknologi
AS ikke kan gjøre jobben sin.

5) Geir Isene var vårt ess inn i Samfunnsteknologi-styret, han
tok selv på seg å stille opp, men han ble dessverre forhindret
fra å fortsette pga sykdom.
Det er lov med utskiftninger i styret pga å bli forhindret.
NUUG kan ikke ta høyde for slike forhindringer.

6) Malin orienterte styret i NUUG om at det ikke er laget noen
avtale med Tietoevery. Alt det handler om er et foredrag om "Open
Source in Enterprise Environments".
Knut viste til lysark av foredraget som Peter hadde holdt for
Tietoevery: Open Source in Enterprise Environments -- Where Are
We Now and What Is Our Way Forward?
https://drive.google.com/file/d/1__5UBq-mEXRc2_98YlcO6zI8UaNeuS0V/
view
https://bsdly.blogspot.com/2022/09/open-source-in-enterprise-environments.



html

7) Vi ble enige om at saken skulle behandles videre på neste
styremøte i NUUG 2. november.

8) Det ble nevnt som en mulighet å selge seg ut av
Samfunnsteknologi AS.

EVENTUELT

E1: Knut orienterte om sitt pågående arbeid med anvendt digital
selvbestemmelse. Kunstig intelligens er et aktuelt tema i denne
sammenhengen, og Knut vil følge opp emnet på neste styremøte.

Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 02 november 2022 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi 

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


