
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-08-21

Tid: Mandag 2017-08-21 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Alexander Alemayhu            
            Hans-Petter Fjeld
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Martin Langsjøen
            Thomas Gramstad (referent)

Forfall:
            Petter Reinholdtsen

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20170821-agenda

2017-28 KONSTITUERING AV STYRET

Jon Petter fortsetter som kasserer (og i sekretariatet). Johnny
fortsetter som styrets sekretær.

2017-29 ANSVARSOMRÅDER

Martin spør om samarbeid med andre foreninger -- mange av de
samme veteranene i foreningene. Hva med rekruttering av nye/unge
mennesker?

Vi tok en presentasjonsrunde for hverandre i styret.

NUUG har slitt lenge med rekruttering. Alexander påtar seg
ansvarsområdet rekruttering av nye medlemmer til NUUG. Martin



påtar seg ansvarsområdet å styrke samarbeidet med andre
likesinnede foreninger og grupperinger (f.eks. meetup-grupper).
Jon Petter: Viktig å holde/styrke kontakten med Usenix også.

2017-30 STATUS LEGITIMERING DNB

Vi går for Thomas’ forslag om å fremme sak på ekstraordinært
årsmøte med ny signaturrett der styrets leder og nestleder har
signatur hver for seg. Men ikke nødvendig å endre tidsfrister i
vedtektene. Da velger vi også nestleder på det ekstraordinære
årsmøtet, og endrer vedtektene slik at nestleder skal velges på
årsmøtet (og ikke internt av styret selv).

Alexander stiller som kandidat til nestledervervet.

Ekstraordinært årsmøte fastsettes til tirsdag 12 september 18:30,
dvs rett før NUUGs medlemsmøte samme dag, og i samme lokale
(Teknologihuset).

2017-31 STATUS TILGANG DNB NETTBANK

Hans-Petter har nå fått tilgang i nettbanken. Jon-Petter og
Hans-Petter håndterer da aktivitet i nettbanken, og Petter har en
reservefunksjon, i henhold til tidligere styrevedtak.

2017-32 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Jon Petter orienterte om nye medlemmer og utmeldinger, og gikk
gjennom statistikken (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20170607-agenda ).

Vedtatt: Tallene tas til orientering. Den nyinnmeldte tas opp som
medlem når kontingenten er betalt.

Martin spør om vi har noe oversikt over medlemmers interesser



og kompetanse. Vi tror det er på tide å gjøre en ny
medlemsundersøkelse. Selvsagt frivillig, det er ikke alle som
ænsker å få registrert informasjon om seg selv.

2017-33 ØKONOMISTATUS

Føringen er noenlunde ajour. Saldoliste finnes på forrige
agenda/referat. Ny saldoliste kommer på neste styremøte.

EVENTUELT

Dato for neste styremøte: Mandag 18 september 20:00 på Mumble.


