
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-06-01

Tid: Onsdag 2022-06-01 20:00

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

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

Ikke til stede:
            Geir Isene

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20220601-agenda

(Notat fra referenten: Dette styremøtet ble altså avholdt i det
gamle styret 1 juni. Noen av sakene/vedtakene nedenfor har fått
videreutvikling både i forbindelse med årsmøtet 15 juni og
på/etter sommerfesten 12 juli, og den videreutviklingen nevnes
i dette referatet, der den endrer sakene.)

2022-52 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-05-04

Vedtak: Referatet fra 2022-05-04 ble godkjent.

2022-53 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER



Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

2 nye personlige medlemmer (betalt)
3 nye personer under bedrift (ikke betalt) 

8 forfalte kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt 5 270
kroner.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).

Vedtak: De 5 nye personmedlemmene opptas i foreningen, som
foreløpige medlemmer inntil kontingenten er betalt.

2022-54 ØKONOMISTATUS

Bare én ting å melde etter siste rapport: Vi har fått
reiseregning og er i ferd med å betale ca 18 800 kroner for
foredragsholders reise og opphold til medlemsmøtet 7. juni.

Vedtak: Tas til orientering. 

2022-55 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøte 2022-05-10 på Rebel. Martin Langsjøen om WebRTC og
åpne møteplattformer
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220510-webrtc/

Ca 10 personer tilstede, god stemning, også noen som jobbet i
helsesektoren og opptatt av åpen teknologi og kontroll over egen
kommunikasjon etc.

Video-opptaket fra dette møtet blir redigert av Martin, som
ønsker å kombinere/koordinere sitt møte og opptaket med vår
svenske gjesteforedragsholder som kommer 16 august.
(Jfr.
https://nuug.no/aktiviteter/20220816-digital-selvbestemmelse/ )

2022-56 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER



Medlemsmøte 2022-06-07 Sebastian Kuzminsky: Free Software for
Fabrication Klokken 18:30 i Rebel.
Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the
free software stack needed to make use of fabrication machinery
such as 3D printers and CNC mills & lathes.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220607-fabrication/

Digitalt årsmøte onsdag 15 juni.
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/2022aarsmoete

Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).
https://wiki.nuug.no/sommerfest2022

Tirsdag 16 august: Digital selvbestemmelse. Vi får besøk av CEO
Johan Bernhardsson fra Sverige som vil snakke om frie produkter
som sikrer digital selvbestemmelse på jobb og mobil.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220816-digital-selvbestemmelse/

Se også oppdatert liste med forslag til medlemsmøtetemaer her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

Generelt: Det er nå åpent for fysiske møter igjen. Vi er jo mye
på Rebel. Men vi bør også ha noen møter på Ifi (Ole Johan Dahls
hus) med fortsettelse på Escape-puben etterpå -- for å styrke
kontakten med både studenter og ansatte på Ifi.
Samarbeidsarrangementer med Cyb?

2022-57 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Egen arrangementsgruppe er opprettet, består av Knut, Malin og
Johnny. De jobber med å invitere foredragsholdere -- god tid i
forveien. Målet er å få avklart med foredragsholder 12-10 uker i
forveien, slik at møtet kan annonseres og promoteres allerede 8-6
uker før møtet, for på den måten å rekruttere flere medlemmer.

Gjennomgang av prosedyrene som må følges for vellykket
arrangement:
https://docs.google.com/presentation/d/1cL0yIHIMk0jieVwAfsILviuT9MZIjKc
X5rbfGnbA7bk/edit?usp=sharin



2022-58 AVTALEARBEIDET OM FIKSGATAMI OG MIMES BRØNN

Peter holder i saken, og holder kontakt med interessentene. Følges
opp mer til høsten. Se også sak 2022-44 fra forrige styremøte.

2022-59 DRIFTSTATUS

1. Utvide video-plass (LVM) på video.nuug.no. Eventuelt tenke på
flytting av hele video-arkivet til større maskin.

Vi har 1 Tb å gå på, så det går bra å utvide.

2. Vi må gjenopprette fungerende backup.

Vi har kopi av det gamle skriptet som kjørte backup.

(På og etter sommerfesten ble det avklart at Kristian R blir
nytt medlem i driftsgruppen, og at han påtar seg å sette opp
ny backup.)

3. Johnny oppdaterer alt som kjører Debian 9 til Debian 10,
og alt vil også bli oppdatert til Debian 11.

4. Ny leder i Driftsgruppen velges av driftsgruppen, vi blir
orientert.

2022-60 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Koordinering med USIT om installering av Blade-serverne, og
Dockerserver fra EFN. Driftsgruppen ved de som er i Oslo utpeker
koordinator.

Tom Fredrik deltok på denne saken på styremøtet og orienterte om
docker-server som han kan sette opp for EFN og NUUG (han er både
medlem av NUUGs driftsgruppe og daglig leder i EFN).

Det ble også diskutert litt om diverse muligheter for fremdrift
med blade-serverne, uten at det ble forsøkt å konkludere -- det
er enighet om at videre planlegging tas internt i driftsgruppen.



Her nevnes at det ble avklart på sommerfesten at Hans-Petter tar
på seg ansvaret for å følge opp blade-serverne med USIT. Han
møtte også og snakket med Asle på sommerfesten, og de tar opp
kontakten til høsten.

Hans-Petter avklarte samtidig at det er uaktuelt å mellomlagre
eller teste blade-serverne på Hackeriet/Hausmania, fordi (1) det
er trapp der og det blir for tungt å bære og (2) det er ikke
kjøling der og det trengs.

Det betyr at Hans-Petter organiserer flytting av blade-serverne
direkte til USIT til høsten, og det regnes med at blade-serverne
vil erstatte den gamle maskinvaren NUUG har fra før hos USIT.

EVENTUELT

Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 17 august 2022 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi 

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


