
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2019-04-08

Tid: Mandag 2019-04-08 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

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

Forfall:
            Petter Reinholdtsen (kom innom på sak 17)

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20190408-agenda

2019-13 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2019-03-04

Vedtatt: Referatet fra 2019-03-04 ble godkjent.

2019-14 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Ingen nyinnmeldte medlemmer siden forrige styremøte.
Rapport om tall og statistikk for medlemslisten siden 2019-03-03.
Detaljer finnes via wikisiden for dette møtet og i bilagsarkivet
(se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20190408-agenda ).

Vedtatt: Tallene og endringene tas til orientering.

2019-15 ØKONOMISTATUS

Revisor fikk oversendt regnskapet den 2019-03-12. Bekreftet



mottatt, men de har ikke rapportert fremgang ennå. Regnskap for
2019 er påbegynt, og alle utgifter er ført til og med mars. Se
saldoliste vedlagt i agendaen (saldoliste-2019-jan-mar.pdf), med
fjorårstall til sammenligning (ligger ganske likt).

Vedtatt: Tas til orientering. 

2019-16 FASTSETTE VEILEDENDE PRISER PÅ TJENESTER FRA NUUGS VIDEOGR
UPPE 

Må tas opp sammen med Videogruppa, som ikke kunne stille opp på
dette styremøtet. Saken må dermed tas opp som ny sak på et senere
møte. Vi diskuterte likevel noen spørsmål og problemstillinger på
dette møtet.

Videogruppa må ha autonomi, men også noen føringer fra
styret/retningslinjer, bl a disse to:

To priser: Kommersiell vs. FriProg, studentgrupper osv

Rabatt for medlemmer

Ellers / andre spørsmål:

Vi kan leie ut utstyr, men videogruppa har prioritet på utstyret.
Hva er utkast til prisforslag -- for bare utstyr, og for utstyr
med person som gjør jobben?

Prissetting per halv dag, hel dag?

En pris som har vært brukt er NOK 1250.- for en halv dag med en
som gjør jobben (rabattpris).
Utdype prisene litt mer, spørre Videogruppa. Videogruppa har mye
frihet til å bestemme dette, men fint å ha cirka-tall å oppgi når
noen spør.

Saken behandles videre på et fremtidig styremøte der videogruppa
kan delta.

2019-17 ØKONOMISK RAMME RUNDT MONTY-TURNE



I påsken kommer Christopher Montgomery (Monty) på besøk hos NUUG,
og skal innom både Oslo og Bergen. Endring i planer gjør at
Petter lurer på hvor mye penger det er greit å bruke på besøket.
I dag er det klart at han ankommer fredag 2019-04-19 til
Gardermoen, og returnerer lørdag 2019-04-27. I mellomtiden skal
han gjennomføre et audio- og videoformatverksted på Cisco onsdag
2019-04-24, et NUUG-foredrag i Store Studio hos NRK samme dag, og
et NUUG-foredrag i Bergen fredag 2019-04-26.

Vi organiserer en liten turne for Monty. Cisco og NRK sponser, og
BLUG sponser Bergens-delen. Vi ønsker også å sende Monty med
toget til Flåm og båt + buss til Voss. Hvor mye kan NUUG bruke?

Arrangementsbudsjett: I utgangspunktet har NUUG en ramme på NOK
2000 per medlemsmøte. Det er mye ubrukte midler, og det foreslås
å sette en ramme på NOK 8000 for Monty-turneen. Enstemmig
vedtatt.

EVENTUELT 

Dato for neste styremøte: Mandag 6 mai kl 20:00 Mumble


