
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-10-05

Tid: Tirsdag 2021-10-05 20:00

Sted: Jitsi, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Tilstede:
            Geir Isene
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Knut Yrvin
            Martin Langsjøen
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:
            Malin Bruland

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20211005-agenda

2021-77 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2021-09-07

Vedtak: Referatet fra 2021-09-07 ble godkjent.

2021-78 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-09-06

2 utmeldinger (1 personlig medlem, 1 medlem under bedrift)
3 personmedlemmer har ikke betalt kontingent for 2021 

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak:
Utmeldingene og tallene tas til orientering. 



2021-79 ØKONOMISTATUS

Regnskap: Intet nytt å melde.

Nettbank: Ny nestleder har bekreftet tilgang. Tidligere
nestleders tilganger er fjernet.

Vedtak: Tas til orientering. 

2021-80 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Ikke noe medlemsmøte i september. 

2021-81 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

Peter har oktober-møte om OpenBSD under planlegging. Har hatt en
serie på tre innlegg om emnet i Digi.no. ("Hansteens metode":
Bygg opp med å skrive artikkel på forhånd, få den på trykk,
arrangér møte, rekrutter nye medlemmer. Gjerne syndikering av
artikkelen til andre publikasjoner.) Dette møtet blir tirsdag 12
oktober og arrangeres som et heldigitalt møte.

Knut og Peter planlegger et møte i november med å fly inn Frank
Karlitschek fra Tyskland for å snakke om NextCloud. Kinosalen i
Teknologihuset 2.0 (Rebel) er booket til dette møtet i uke 44 --
NB: TORSdag 04.11. FK vil også holde foredrag i Bergen 02.11.

Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

Thomas påtar seg å organisere julemiddagen, og kommer tilbake med
forslag til sted og dato.

2021-82 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Geir: Event sourcing; open source, klart foredrag på kort varsel.
Forslag til foredragsholder: Einar Ingbrigtsen,
https://www.linkedin.com/in/einari/, foreslås januar 2022.



Geir kan selv holde foredrag om programmering i Ruby Curses for
terminal.

Martin følger opp Christian Schaller,
https://blogs.gnome.org/uraeus/

Vi merker oss ellers disse konferansene:

Fosdem i februar 2022.
Red Hat-konferanse rett før Fosdem.

2021-83 DRIFTSTATUS 

Litt patching. Ingen store kriser.

FiksGataMi -- rotsertifikatet gikk ut 2021-09-30.
Solbu fjernet det gamle sertifikatet og oppdaterte til nytt.
Halden fikset noe gammelt oppsett som var til hinder for nye
sertifikater.

2021-84 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Peter og Johnny avtaler et geekbay-arbeidsmøte.

Innkalling til møte i arbeidsgruppen for Org og vedtekter:
Første arbeidsmøte 2021-10-19. Møtes deretter med korte
mellomrom. Bruker pad til felles skriving, for å ferdigstille
endringsforslag.

2021-85 STATUS SAMFUNNSTEKNOLOGI

Geir er registrert som styremedlem i Samfunnsteknologi.
( https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=826357592 )

Geir hopper på FiksGataMi (FGM) og gjør en innsats i det
prosjektet. Han har jobbet innen dette området før og har
nettverk der.

Geir har snakket med Person1 som kan få inn ny teknologi i FGM.
Dette kan også innebære penger til prosjektstøtte til FGM,



samferdselsrelatert.

Geir har også snakket med Person2 som er den som vil kunne bidra
med teknologi i prosjektet.

Resten av Samfunnsteknologi ligger i dvale.

EVENTUELT

Dato for neste ordinære styremøte:
Tirsdag 9 november 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble

                           -----***-----


