
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2023-01-11

Tid: Onsdag 2023-01-11 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
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad
            
Ikke til stede:
            Marius Bakke

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20230111-agenda

2023-01 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-12-07/14

Vedtak: Referatet fra 2022-12-07/14 ble godkjent.

(I dette referatet vil det bli lagt inn en lenke i ettertid under
Sak 2022-107, lenke til dokument (PDF) med Læringspunkter fra
Samfunnsteknologisaken etter at dette dokumentet har blitt
ferdigstilt og publisert på nuug-web.)

2023-02 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:



1 nytt medlem under bedrift

1 utmeldt medlem under bedrift

1 ny student

Ingen flere innbetalinger av kontingent 

Dette siste betyr at 6 forfalte kontingentfakturaer fortsatt er
ubetalt, totalt 4 450,00 kroner, som nå anses som tapt siden det
nye året har begynt.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak:
De nye medlemmene tas opp i foreningen når kontingenten er
betalt. Det øvrige tas til informasjon.

2023-03 ØKONOMISTATUS

Intet spesielt å melde. Regnskapet er ikke ført siden forrige
møte.

Vedtak: Tas til informasjon.

2023-04 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

2022-12-13 NUUG-bar, Rebel

Det ble ikke noe av denne NUUG-baren, ingen kom/møtte opp.
Regntung dag i julestria.

2023-05 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

2023-01-24 NUUG-bar, Rebel

Arrangementskomiteen orienterte om møtene under planlegging,
overlapp med neste sak.



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

2023-06 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.

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

2023-07 DRIFTSTATUS

Ingen spesielle nyheter eller problemer. Maskinene rusler og går.

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

2023-08 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

NUUGs engasjement i Samfunnsteknologi er formelt avsluttet.
Vi avventer bekreftelse / formelt svar fra Samfunnsteknologi,
inkludert endring i Brønnøysund-registeret (brreg.no).

EVENTUELT

E1: RT-sak om medlemsfordeler. Peter har svart.
Johnny vil oppdatere nuug-web om medlemsfordeler.

E2: Vi jobbet med Læringsdokumentet om Samfunnsteknologi.

Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 01 februar 2023 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi 

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


