Norwegian Unix User Group (NUUG) samler bedrifter og personer som har
interesse av Linux og Unix-lignende systemer. I NUUG møtes blant andre
systemadministratorer, utviklere, hobbybrukere og fri programvareentusiaster.
Foreningen ble dannet i juni 1984, og har som formål å stimulere til økt
interesse og bruk av Unix-lignende systemer, samt å skape gode vilkår for
utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere. NUUG samarbeider
med brukergrupper tilknyttet de forskjellige leverandørene og variantene
innenfor *nix-miljøene, og med lokale Unix- og Linux-grupper over hele
landet og såvel som internasjonalt.
NUUG-medlemmene er del av et internasjonalt felleskap av ingeniører,
utviklere, systemadministratorer, forskere, teknikere og entusiaster som
alle bidrar til utviklingen av kunnskapsallmenninger innen fribrukslisensiert
programvare og åpen maskinvareteknologi basert på Linux- og Unixprinsipper. Se formålsparagrafen: https://www.nuug.no/vedtekter.shtml .

NUUGs aktiviteter
Medlemsmøter
NUUG-Oslo arrangerer jevnlig medlemsmøter på kveldstid, vanligvis en gang i måneden.
Møtene har et foredrag om et aktuelt tema, men den sosiale rammen er like viktig. Etterpå
samles de som vil på restaurant for å avslutte møtet over en matbit og noe å drikke.
Medlemsmøtene er alltid gratis for medlemmer.

Kurs og konferanser
Noen ganger i året holdes større arrangementer som går over en halv dag eller mer. Disse
holdes forskjellige steder, men alltid slik at det skal være lett å reise dit fra mange steder i
landet. Noen ganger holdes et kurs, med et hovedtema og en eller to forelesere, andre ganger
en konferanse med flere foredragsholdere. I tillegg filmes og strømmes alle foredrag av NUUGs
videogruppe, som også i noen grad kan påta seg eksterne oppdrag.
NUUG samarbeider med Teknologihuset, som fra 2021 flytter inn i Rebel i Oslo sentrum
(Universitetetsgata), og mange arrangementer vil deretter skje der.

Spesielle interessegrupper og Meetups
NUUG støtter opp om etableringen av SIG-er og Meetups. I perioder har flere slike vært aktive
innen NUUG. NUUG samarbeider også med selvstendige grupper og med andre foreninger og
organisasjoner som jobber med tilsvarende eller komplementære temaer og interesseområder
til NUUG.

Medlemsinformasjon
Informasjon om møter og aktiviteter sendes medlemmene elektronisk, via epost og legges
fortløpende ut på https://www.nuug.no/. Sidene driftes på NUUGs egen server. Denne serveren
er også hjem for en rekke relaterte brukergrupper og prosjekter.

Sekretariatet
NUUG-sekretariatet bistår styret med å gjennomføre aktiviteter og koordinere virksomheten i
foreningen. Sekretariatet sørger også for fakturering og oppdatering av medlemsregisteret.

NUUG Foundation
NUUG var en pionér innen Internett i Norge, og midlene som ble frigjort gjennom
kommersialisering og senere salg av denne virksomheten er samlet i en egen stiftelse, opprettet
av NUUG. Stiftelsen kan gi støtte til arrangementer og prosjekter innen NUUGs fagfelt, med
spesiell vekt på aktiviteter til allmenn nytte basert på prinsippene om åpen kildekode.

Aktivt medlem?
NUUG søker spesielt kontakt med personer som kunne tenke seg å arbeide aktivt i foreningen,
ved å holde foredrag, arrangere kurs og konferanser, delta i bruker- eller prosjektgrupper som
Videogruppa (filmer og strømmer events, foredrag, konferanser m.m.), eller stille til valg som
styremedlem. Ta gjerne kontakt på sekretariat@nuug.no for å diskutere mulighetene.

Bedriftsmedlem


Personmedlemmer for 1 til 3 navngitte personer i bedriften er inkludert i
grunnkontingenten



Rabatt for ekstra personmedlemmer i bedriften



Medlemspris på arrangementer for inntil så mange personer som er knyttet til
bedriftsmedlemskapet



Bedriften med alle dens ansatte har tilgang til øvrige medlemstilbud

Personlig medlem
Personmedlemskap for 1 person. Personmedlemskap inkluderer:


Medlemspris på arrangementer



Stemmerett på årsmøtet i NUUG



Informasjon fra NUUG via epost, web og andre digitale kanaler



Tilgang til aktive medlemstilbud og tjenester

Studentmedlem
Studentmedlemskap fungerer som personlig medlemskap, men har en lavere pris.

Kontingent
For aktuelle kontingentsatser, se https://www.nuug.no/ eller kontakt sekretariatet.

Innmelding
Ønsker du å melde deg eller bedriften inn i NUUG kan du fylle ut skjemaet som finnes på
https://www.nuug.no/, eller du kan kontakte sekretariat@nuug.no.
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