Status Samfunnsteknologi:
13.10.2022 - var det møte i Samfunnsteknologi med alle i styret tilstede.
a) Alle i Samfunnsteknologi på møtet er enige at aksjonæravtalen ikke er underskrevet. Det
samsvarer med hva Malin fra NUUG har fremlagt ut fra delt dokument fra styret i
Samfunnsteknologi.
Punkt h) i punkt 10 i NUUG sine vedtekter sier følgende:
“h) Signatur skal være forankret i styrevedtak.”
Kilde: https://www.nuug.org/vedtekter.shtml
Signatur skal være forankret i styrevedtak. Høyesterett understøtter dette i vedtak i 2014.
“Derfor kan det være hensiktsmessig at at partene tidlig i forhandlingene for
eksempel avtaler/tar forbehold om at signering må foreligge for at avtalen skal
være bindende.”
Kilde: https://codex.no/bedrift/forretningsjus/kontrakter/bindende-avtale
De andre i styret for Samfunnsteknologi foreslår å få en avtale med NUUG uten noen punkter
som har stått i utkast til aksjonæravtale.

b) Forslaget om avtale med Samfunnsteknologi har ikke kommet til Styret i NUUG. Det
skyldes at Adrian fra NUUG aldri har fått avtale, jamfør epost 10.3.21. Dermed har det
ligget stille fra de andre styremedlemmene i Samfunnsteknologi.
c) Gjennom Peter NM Hansteen fikk NUUG tak i avtaleutkastet i begynnelsen av mai i år.
Da var det forberedelser i NUUG-styret til årsmøtet med mange saker. Derfor ble
arbeidet tatt opp igjen ved nominering av Malin i løpet av august 2022. Noe Malin har
tatt svært seriøst og jobbet fortløpende fra august, september og oktober.
d) Det er ytret ønske om av NUUG-styrets medlem Jon Petter at NUUG avhender
eventuelle aksjer i Samfunnsteknologi til egnet part. Slik Malin vurdere saken, er det et
godt råd å avhende aksjene NUUG har i Samfunnsteknologi AS.
e) Det er slik at forvaltningen av noen tjenester NUUG disponerer og eier, skulle være
gjenstand for diskusjon i Samfunnsteknologi. NUUG har både før og i hele perioden stått

for drift og forvaltning av tjenestene via driftsgruppen til foreningen. Samfunnsteknologi
AS har ikke vært involvert i dette. Driftsgruppa til NUUG har som regel at man må ha
visse kvalifikasjoner i praksis, for å delta i driften av aktuelle løsninger. Ref. hva vi har
sett med Frikanalen.

