
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-03-01

Tid: Tirsdag 2022-03-01 20:00

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

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

Ikke til stede:
            Geir Isene
            Malin Bruland

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20220301-agenda

2022-19 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-02-01

Vedtak: Referatet fra 2022-02-01 ble godkjent.

2022-20 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

3 utmeldinger (3 under bedrift)
1 endring fra personlig til under bedrift
1 adresse-endring 

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).



Vedtak: Utmeldingene, endringene og tallene tas til orientering.

2022-21 ØKONOMISTATUS

Årsoppgjøret for 2021 er klart for å sendes til revisor, og
finnes i bilagsarkivet.

Tapsavskrivninger og tvangsutmeldinger som skal godkjennes av
styret finnes også i bilagsarkivet.

Regnskapet er a jour til og med januar 2022.

Vedtak: Regnskapet oversendes revisor. Tapsavskrivningene vedtas.
To ikke-betalere meldes ut. Det øvrige tas til orientering.

2022-22 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

8 februar: NUUG-bar med fagøl (etc ++) i Skråplanet på Rebel fra
18:30.

Vellykket NUUG-bar med 4-5 fremmøtte. Det ble bl a diskutert
intenst om (mulighetene for) bruk av fri regnskapsprogramvare i
bedrifter for rapportering til AltInn. Dette har senere resultert
i et eget digitalt møte om temaet samt i opprettelsen av et nytt
NUUG-prosjekt og forum for altinn-rapportering, der formålet er å
sikre at en kan bruke fri programvare til å føre næringsregnskap
i Norge. Du kan melde deg på epostlisten til prosjektet her:
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/altinn-rapportering .

2022-23 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

og

2022-24 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

LVM og MDRAID med Malin Bruland og Roy Karlsbakk 15 mars.
Alt i rute med foredraget, annonsering, reservasjon av rom etc.
(Dessverre måtte møtet kanselleres på kort varsel pga sykdom.)



Martin har fått klarsignal fra Redpill-Linpro for å invitere
foredragsholder fra Sverige (Johan Bernhardsson) hit, om
samhandlingsløsninger (Jitsi, LibreOffice, Nextcloud) hostet i
Norden for datasuverenitet; konseptuelt foredrag om
datasuverenitet og digital selvbestemmelse. Dette møtet
planlegges til 26 april. Martin snakker mer teknisk om WebRTC og
åpne møteplattformer på NUUG-møtet 10 mai.

Petter har en foredragsholder om 3D-fresing av metall som ønsker
å komme i juni -- altså "Jern og Metall"-foredrag, 14 juni.

Årsmøte ca 15-20 juni.

Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

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

Vi begynner å tenke litt på høsten allerede nå. Ingen
helligdager, så vi banker alle "andre tirsdagene" i høsten i
"localevents" (kalenderen)

2022-25 DRIFTSTATUS

Status på os-oppgradering av maskinparken:
Johnny og Peter har hatt oppgraderings-arbeidsmøter, ref pålegg
fra USIT om oppgradering av NUUG-maskinene. Bare to maskiner
gjenstår før dette styremøtet. (I dagene etter styremøtet
fortsatte oppgraderingene, og Nerdhaven ble endelig nedstengt
med passende gravøl fredag 11 mars!)

Samfunnsteknologi:
Peter er foreløpig vikar for Geir i styret for Samfunnsteknologi.
Ingen aktivitet hos dem for tiden. Bør vi sette en intern dato
for oss selv for å trekke oss ut og få tilbake pengene?

2022-26 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Status flytting av NUUGs maskinvare på USIT til nabobygget, Ole
Johan Dahls hus (OJD) -- intet nytt ennå. USIT utfører den



fysiske flytten når de er klare for det.

Petter og Thomas har flyttet en litt mer perifer maskin til
maskinrommet i OJD, og begge vet nå hvor det er, og Petter har
tilgang med nøkkelkort.

EVENTUELT

E1: Orientering om booking på Rebel:
Thomas orienterte om bookingsystemet på Rebel. Også sendt på
epost. Thomas er administrator for NUUGs brukere i systemet.
Peter har registrert personlig bruker, og Thomas kobler den/ham
til NUUG-brukeren.

E2: Årsmøtet i Frikanalen lørdag 26 mars: Kan noen fra NUUGs
styre stille der? Knut stiller.

Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 6 april 2022 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi 

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


