
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-01-04

Tid: Mandag 2021-01-04 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Adrian Kjær Dalhaug
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Malin Bruland
            Martin Langsjøen
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:
            David Noble

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20210104-agenda

2021-01 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

a) Ordinært referat fra styremøtet 2020-12-07

b) Referat fra mini-styremøtet 2020-12-02

Vedtak: Referatet fra 2020-12-07 ble godkjent.

Vedtak: Referatet fra mini-styremøtet 2020-13-02 ble godkjent.

2021-02 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2020-10-31

    2 innmeldinger (2 personlig medlem)
    1 utmelding



    36 endret kategori (grunnet bortfall av "uten USENIX"
    kategoriene)

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord). 

Endringer etter ekstraordinært årsmøte 2020-12-02

Utført:

    Informasjon på web er oppdatert (informasjonssiden og
    innmeldingsskjema)

    USENIX-logo på forsiden er fjernet

    Vedtektene på web er oppdatert:
    https://www.nuug.no/vedtekter.shtml

    Ny informasjonsbrosjyre er laget, basert på utgaver
    fra 2001 og 2012

    Informasjonstekster for automatiske epostutsendelser
    er oppdatert

    Oppdatert medlemslisten med de endrede kategoriene
    som er gyldige fra 2021-01-01

    Oppdatert og kontrollert skriptene for fakturering
    og annet
    
    Oppdatert prisliste i skript og i sendregning 

Gjenstår:

    Fakturere for 2021; planlegges tidlig i januar 

Vedtak: De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt.
Tallene og endringene tas til orientering.

2021-03 ØKONOMISTATUS



Dollarkursen fortsatte å synke, dollarbeholdningen er derfor ikke
solgt. Vi kommer til å få et agio-tap på noe over 20 000 kroner i
årsoppgjøret for 2020, men dette kan helt eller delvis hentes inn
senere hvis kursen stiger igjen.

Regnskap for desember samt årsoppgjør er ikke påbegynt ennå.

Vi har fått faktura fra Teknologihuset for medlemskap i 2021.
Siden dette ikke står i budsjettet må styret bekrefte om vi
fortsatt skal være medlem.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Vi fortsetter som
medlem i Teknologihuset, og faktura betales.

2021-04 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøte 2020-12-08: The End is Nigh, News at 11. Cory
Doctorow presents his latest views on the world at large for
NUUG.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20201208-doctorow/

Mange tilstede på møtet, men vi har ikke nøyaktig målte tall.
Litt trøbbel med det nye video-oppsettet, behov for litt
finjusteringer før neste medlemsmøte.

2021-05 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Medlemsmøte 2021-01-12: Mutually Agreed Norms for Routing
Security (MANRS). Massimiliano "Max" Stucchi presents the
initiative for Mutually Agreed Norms for Routing Security
(MANRS), a global initiative supported by the Internet Society.
Dette er et samarbeidsmøte med ISOC Norge.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20210112-manrs/

2021-06 DRIFTSTATUS

Status på gjennomgang av disker, koblinger og serverrack på
serverrommet på USIT. Både med tanke på migrering til nyere,
fysisk mindre og bedre disker, og med tanke på plass til ny disk
til forsøk med programvare for ny felles driftsorganisasjon.



Det står nye disker på plass i serverrommet, men de er ennå ikke
tatt i bruk. Jobben er altså å migrere over fra de gamle diskene,
samt å sette inn enda en ny disk som kommer og installere
relevant programvare m m på den. Petter, Tom Fredrik, Martin, og
noen flere bl a fra Frikanalen koordinerer seg for å ordne dette.
I tillegg kontakter Peter Marius og Petter for å få satt opp en
oversikt over det nåværende oppsettet for å lage en plan for hva
som kan gjøres på avstand for å komme videre.

2021-07 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Johnny: Geekbay -- Flytte over DNS og /home/ fra nerdhaven.
Klar til å aktivere config på geekbay, og sjekke at domener og
sonefiler virker på geekbay. Bruke slaveoppsett av DNS på geekbay
inntil nerdhaven kan tas av nett, da kan nerdhavens IP-adresse
overføres til geekbay.

Sjekke hvem som bruker DNS aktivt på nerdhaven, og varsle disse
spesielt (individuelt). Hvem skriver varselbrevet, og hvem sender
det?
Peter skriver varselbrevet. Tidsfrist i brevet bør være minst én
uke.

Adrian: 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). Dette er "Go live"-signalet, siste tingen som
gjøres ifm flyttingen.

2021-08 DRIFTSORGANISASJON

Aksjekapitalen er på plass og Samordnet registermelding til
brreg.no er sendt inn, så formalia er på plass. Neste trinn er
lisensavtaler og å velge styre i felles driftsorganisasjon.
Adrian er med i interimstyret på vegne av NUUG, men noen andre
må representere NUUG i det styret som skal velges senere.

Forøvrig pågår det møter mellom NUUG Foundation og
initiativtakerne til Driftsorganisasjonen, om mulig støtte til
prosjektet fra førstnevnte.



EVENTUELT

E1: Martin orienterte om FOSDEM i februar: Taking FOSDEM online
via Matrix. Vi kan lære om møte-teknologi (Jitsi, Matrix etc) av
dem, bl a ift skalering og konferanser/større møter. Se mer info:
https://twitter.com/search?q=fosdem%20jitsi&src=typed_query&f=live
https://news.ycombinator.com/item?id=25630140

Dato for neste styremøte:
Mandag 01 februar 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble


