
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2020-10-05

Tid: Mandag 2020-10-05 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Adrian Kjær Dalhaug
            David Noble
            Johnny A Solbu (fra ca 20:25)
            Jon Petter Bjerke
            Martin Langsjøen
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:
            Hallvard Nygård

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20201005-agenda

2020-90 GODKJENNING AV REFERAT OG SAMLEDOKUMENT

a) Ordinært referat fra styremøtet 2020-09-07

b) Internreferater/Samledokument om sak 2020-87 (Se tidligere
epost utsendt 2020-09-29)

Vedtak: Referatet fra 2020-09-07 ble godkjent.
Vedtak: Internreferater/Samledokument om sak 2020-87 ble
godkjent.

2020-91 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-09-06:



    3 innmeldinger (2 medlem under bedrift, 1 personlig medlem)
    2 utmeldinger (2 medlem under bedrift)
    5 små endringer i e-post og postadresse 

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Det er gledelig å registrere at vi er helt ajour med betalinger
og har ingen medlemmer som ikke har betalt kontingenten for
inneværende år.

Vedtak: De nye medlemmene tas opp (kontingenten er betalt eller
ansees betalt). Tallene og endringene tas til orientering.

2020-92 ØKONOMISTATUS

Lav aktivitet. Ingen store eller uventede utgifter.

Regnskapet er oppdatert med alle innkomne bilag og
banktransaksjoner til og med 2020-09-30.

Sletting av brukere i nettbanken er nå utført i henhold til
styrevedtak.

Alle attestasjoner i RT er nå utført.

Saldoliste for årets 9 første måneder sammenlignet med 2019
finnes i saldoliste i Bilagsarkivet.

Vedtak: Denne redegjørelsen tas til orientering.

2020-93 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Digitalt møte 2020-09-08:
Lagring av store mengder data hos Qvisten Animation
https://www.nuug.no/aktiviteter/20200908-zfs-qvisten/

Populært foredrag med mange illustrasjoner bl a i form av innslag
fra kjente og kjære filmer og reklamer. 17 IP-adresser fulgte
strømmen, ytterligere 8 var innom en kort stund. Video-opptak av
foredraget er lagt ut (både på YouTube og Frikanalen, følg lenke
over).



2020-94 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Digitalt møte 2020-10-13:
0G -- Escaping the Surveillance Blackhole with Free Mobile Computing
https://nuug.no/aktiviteter/20201013-mobile-computing-with-privacy/

Adrian ser på Open Source-løsning for å kunne se på strøm i HTML5
(altså i nettleser uten å trenge å bruke VLC o l).

2020-95 DRIFTSTATUS

Som nevnt sist er Geekbay oppe og går, med minimal installasjon
foreløpig, egen PTR, Apache er i gang. Første prioritet nå er å
flytte over DNS fra nerdhaven, og så etterhvert flytte over /home
(alle brukere og alle websider, alle logger m m).

# Alle brukerne som flyttes over må antagelig få nytt passord,
# fordi vi får ikke kopiert over passord-hashen -- avhengig av
# hva som lagres i shadow-fila i den aktuelle versjonen av BSD.
Korreksjon senere i møtet: Aktuell passord-hash finnes i
master-password-fila. Dette avsnittet beholdes likevel i
referatet pga kontekst med etterfølgende avsnitt.

Det bør da være slik på geekbay at man ikke skal bruke passord
bare for å logge inn via ssh -- altså passordløs tilgang som kun
styres av ssh-nøklene -- slik at passord bare brukes evt ved sudo
på geekbay (når man ikke har satt nopassword på sudo). Dette
oppsettet gir bedre sikkerhet.

Når nerdhaven blir pensjonert: Flytte DNS-record fra nerdhaven
til geekbay, og sette opp det gamle IP-nummeret til nerdhaven som
et alias til geekbay, og kan være CNAME til Geekbay, slik at ting
som evt er hardkodet på nerdhaven fortsetter å virke. Endre
sonefil, som ligger på ns1.nuug.no.

Må også huske på å oppdatere Lim-poster (glue records) til NORID,
dette gjøres i oppsettet på Domeneshop (dette må gjøres når
DNS-server kjører på samme domene som den refererer til, slik som
ns1.nuug.no her). Thomas gir Adrian tilgang til Domeneshop for å
sjekke dette.



Før alt annet sette TimeToDate til en lav verdi, for å kunne
reversere endringer raskt ved evt behov.

Alt dette settes som oppfølgingssaker til neste styremøte i
november, altså vi prøver å få gjennomført dette før neste
styremøte. Men -- NB! -- sekretariatet vil gjerne kjøre
hovedfaktureringen av medlemskontingent for 2021 før disse
relativt store endringene i oppsett gjennomføres.
Hovedfaktureringen planlegges gjennomført tidlig i uke 42.

Adrian tok opp et spørsmål i driftsgruppa tidligere i sommer
om å innføre Ansible med et felles brukersystem for alle
NUUG-maskinene, med ssh-nøkler lagret et sentralt sted, slik at
man bare får brukere rundt omkring ettersom man trenger det ut
fra ssh-nøklene, istedenfor dagens ’kaos’ av individuelle
tilganger for hver enkelt maskin. Men Petter var skeptisk til evt
sikkerhetshull i et slikt oppsett. Adrian følger opp saken på
nytt.

(Vi benytter anledningen til å rose gode manual-sider hos BSD og
forteller et par gode historier om uforståelige man-sider andre
steder som plutselig blir klare som glass når man leser om
akkurat det samme i BSD man pages.)

2020-96 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Adrian har laget en oppskrift for å sette opp TLS, https og
forwarding fra http til https. Thomas tester oppskriften ved å
gjennomføre endringene for personvern.no og for sine egne
underdomener.

(Gjelder altså disse punktene på dagens agenda for oppfølging:
SSL-sertifikat på personvern.no. SSL-videresending på
Mailman-underdomener. Tekst til bruk for dokumentasjon på wiki av
hvordan sette opp SSL-sertifikat og videresending.)

(Referering av oppført oppfølgingssak om geekbay slås sammen med
driftstatus om geekbay og refereres der, dvs se sak 2020-95
ovenfor.)



2020-97 STATUS TILDE-SERVER (SAK 2020-67)

Vi gjorde egentlig mye med denne saken under tidligere sak
2020-67, men det ble hengende en usikkerhet ved om
styremedlemmene faktisk var enige om at det var ønskelig å gå
videre med tildeserver; vi ble ikke helt ferdig med å diskutere
saken på oppsatt tid, og evt fremdrift ble hengende i luften.

Punkter vi ønsker: Tildeserver skal ikke være en del av NUUGs
vanlige infrastruktur men være noe eget med egne tilganger. Få
låne en server hos en bedrift vi kjenner? -- Martin skal
undersøke. Krav om at man må være innlogget for å få tilgang til
tjenester på tildeserveren, og en del tjenester kan være lokale,
for å unngå evt redaktør- eller juridisk ansvar. F eks finnes det
et eget internt nett mellom tildeservere, og det er mulig å sette
opp tjeneste for websider som kun er tilgjengelig på det nettet.

Ingen er negative. Alle er for å gå videre med tildeserver.
Adrian har fullmakt fra styret til å gå videre med prosjektet.
Adrian spør på aktive-lista og på IRC om det er interesse for et
tildeserver-prosjekt i regi av NUUG. Adrian spør også et bestemt
norsk cloudserverfirma på vegne av NUUG om mulighet for å låne
server til prosjektet.

EVENTUELT

E1: Thomas har sendt samledokument (ref sak 2020-87) til Tom
Fredrik, og avventer tilbakemelding om at de er klare for et
fellesmøte om ny driftsorganisasjon.

Dato for neste styremøte:
Mandag 2 november 2020 kl 20:00-21:30 på Mumble


