
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-11-02

Tid: Onsdag 2022-11-02 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 (fra sak 2022-97)
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke til stede:
            Marius Bakke

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20221102-agenda

2022-89 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-10-05

Vedtak: Referatet fra 2022-10-05 ble godkjent.

2022-90 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

Ingen endringer

Ingen flere innbetalinger av kontingent, det betyr at 6 forfalte
kontingentfakturaer fortsatt er ubetalt, totalt 4 450,00 kroner.



Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: Tas til informasjon.

2022-91 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er ført og avstemt med banken til og med 2022-10-31.
Saldobalanse for perioden 1 til 10, sammenlignet med fjoråret:
Se lenke til vedlegg i wiki-agendaen. Utgifter som er vesentlig
større enn i 2021: Medlemsmøter, grunnet reise fra USA.
Teknologihuset, grunnet stor prisøkning etter flytting til Rebel.
Det ligger an til et underskudd på ca 50 000 kroner, før evt
tapsnedskrivninger.

Ellers intet spesielt å melde om økonomien.

Vedtak: Tas til informasjon.

2022-92 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

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/

Ca 15 personer fysisk til stede på møtet.
Møtet ble strømmet direkte.
Video-opptak legges ut på Frikanalen, der NUUG har ca 2000 seere.

2022-93 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

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.
(Samarbeidsmøte med EFN.)



https://nuug.no/aktiviteter/20221108-grensene-for-hemmelig-masseovervaking/

2022-94 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 .

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket
arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKc
X5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin

2022-95 DRIFTSTATUS

Oversikt over hvem som har tilgang til hvilke NUUG-maskiner er
gjennomgått og oppdatert.

Flere maskiner er reinstallert (istedenfor oppgradert) av
logistiske grunner.

Virtualisering av gamle fysiske maskiner er igangsatt. Aller
først er "administrator" (fra 2005!) virtualisert. Ny VM,
docker1.nuug.no, er kommet opp.

Blade-serverne er foreløpig lagt på is, pga høyt strømforbruk.
Erstattes tildels av VM(’er). I tillegg har Martin fått tak i
noen nyere fysiske maskiner som både er mindre plasskrevende
og mindre strømkrevende.

Det avholdes ellers månedlige møter i driftsgruppen, se:
https://wiki.nuug.no/drift .

2022-96 STATUS SAMFUNNSTEKNOLOGI AS 

Malin orienterte om status. Se detaljer i dette dokumentet:
Fremlegg for NUUG-styret om status i Samfunnsteknologi,



https://nuug.no/dokumenter/2022-11-02-Status-Samfunnsteknologi-fremlegg-fo
r-NUUG-styret_mb.pdf

Vedtak fra NUUG-styret:

Malin Bruland gis fullmakt av styret til å foreta de formelle
steg som trengs for å avslutte engasjementet i og samarbeidet med
Samfunnsteknologi AS.

Tjenestene som er nevnt i intensjonsavtalen er ikke overført fra
NUUG og forblir som hittil NUUGs eiendom.

2022-97 HJELPEANALYSE OM HJELP TIL UKRAINA

Knut har jobbet sammen med Vidar Bakke og styret i NUUG
Foundation med forstudie om hva som trenges av hjelp i Ukraina.
Fokus på Tsjernihiv og Kharkiv-områdene: Knut har vært med på
dugnad med å kjøre rundt med hjelpeutstyr i disse områdene. Store
avstander. Mye ødeleggelser av infrastruktur.

I Norge: Mye hjelpeutstyr, varme klær, feltsykehus osv står på
lager, det kan doneres for å hjelpe, og kommunene vet knapt hva
de har på lager av slikt, utstyret er jo ikke i bruk i Norge.
Behov: Transport, logistikk, betale lastebiler etc.

NUUG kan hjelpe til med å sette opp nettsider for
folkefinansiering av hjelpeutstyr til Ukraina. Knut poster til
aktive for å aktivere hjelpere.

Knuts presentasjon finnes her:
https://nuug.no/dokumenter/ky_presentasjon_forstudie_hjelpebehov_Ukraina.pd
f

2022-98 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Dette er gjennomgått og referert under sak 2022-95 og 2022-96.

EVENTUELT



Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 07 desember 2022 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi 

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


