
REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2016-03-07

Tid: Mandag 2016-03-07 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
Cato Auestad
Estephan Zouain
Hans-Petter Fjeld
Johnny A. Solbu
Jon Petter Bjerke
Marius Halden
Thomas Gramstad (referent)

Forfall:
Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:
 http://wiki.nuug.no/styre/20160307-agenda

2016-07 GODKJENNING REFERAT

Referat fra styremøte 2016-02-01 ble godkjent.

2016-08 REGNSKAP 2015

Regnskap klart. Alle styremedlemmer må signere regnskapet. Jon
Petter: Alle må signere på regnskapet uansett hvilke
signaturregler som gjelder.

2016-09 LISA SIG NEDLEGGES

USENIX informerer direkte de NUUG-medlemmene dette gjelder, vi
behøver ikke selv å foreta oss noe for å informere medlemmene.
NUUG-medlemmene skal ikke ha noen penger tilbake (for LISA
SIG-medlemskap som går inn i 2017), fordi NUUG istedet har gitt
rabatt på kontingenten ut fra tidspunktet for innmelding slik at
vi opererer i forhold til kalenderåret for alle medlemmer (jfr.
 http://nuug.no/info.shtml ).

Jon Petter oppdaterer medlemskapssidene, dvs. fjerner det som
står om LISA SIG og fjerner denne kategorien medlemskap fra
innmeldingsskjema.

Estephan ser på og endrer budsjettet for å tilpasse til
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nedleggelsen av LISA/SIG (dette innebærer en reduksjon av et par
poster med ca. NOK 20 000).

2016-10 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Jon Petter gikk gjennom rapporten med medlemsstatistikk og nye
medlemmer. Styret tok opp de to nyinnmeldte medlemmene (navn
fremgår av rapporten i bilagsarkivet).

2016-11 FORSLAG TIL STØTTE TIL LÆR KIDSA KODING

Cato foreslår at NUUG bør støtte Lær Kidsa Koding med midler til
utstyr da de lærer/jobber med mye åpen kildekode. Antagelig bedre
at de søker fra NUUG Foundation enn at de får fra foreningen
NUUG. Cato er ikke aktiv i Lær Kidsa Koding slik at noen andre i
prosjektet må stå som avsender av søknaden, men Cato kan veilede
i søkeprosessen.

EVENTUELT

Thomas: Ikke ha nye medlemmer offentlig på wiki/web. Etter litt
diskusjon konkluderte vi med at agendaen (med navnene) ikke
behøver å ligge helt åpent, den kan ha adgangsbegrensning på
wiki, mens referatet kan ligge åpent og bare referere til
agendaen for å finne navnelisten med nye medlemmer. Vi kan sette
opp grupperegel i wiki for tilgang til agenda.

Senere ble dette endret til at komplett rapport med navn ligger i
bilagsarkivet som har begrenset tilgang. Da behøver vi ikke å
gjøre endringer i hverken wiki-oppsett eller tilgang til
referatene.

Tweaking av NUUG-scripts: Cato kan se på det om etter ca. litt
over en uke, evt. også Marius.

Holder De Ord har et treff 9. april på Teknologihuset. Forslag
fra Ola Tellesbø om å arrangere en felles teknisk samling mellom
HDO, Frikanalen. NUUG og Skolelinux 9. eller 10. april.

Frikanalen (med NUUG TV) har snart årsmøte, NUUG bør være med og
gjerne stille kandidat til styret. Mulig David fra Videogruppa
kan stille.
(Senere tillegg: NUUG var godt representert på dette årsmøtet og
David Noble ble valgt inn i styret til Frikanalen.)

NUUG sitt eget årsmøte: Gjøre klar papirer, årsberetning m.m.,
Hans-Petter og Johnny ser på dette.
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Neste styremøte: Mandag 4. april kl. 20:00 Mumble
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