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REFERAT FRA NUUG STYREMØTE 2015-11-02

Tid: Mandag 2015-11-02 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no 

Tilstede:
        Johnny A. Solbu
        Hans-Petter Fjeld
        Petter Reinholdtsen
        Marius Halden
        Thomas Gramstad
        Cato Auestad 

Forfall:
        Estephan Zouain

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20151102-agenda

2015-17  GODKJENNING AV REFERATET FRA FORRIGE STYREMØTE

Godkjent uten endringer.

Sende referatet ut til medlemmene?

Felles lenkeside med lenke til alle referater (og agendaer),
uansett hvor de ligger? Ja, det finnes. Selve referatene fra
ulike tidsepoker ligger forskjellige steder -- først som
.txt-filer i CVS-treet, deretter som .html på www.nuug.no, og nå
til sist på wikien. Det finnes to aktuelle lenkesider, men de er
ikke komplette og bør gås gjennom og oppdateres:

1. http://www.nuug.no/dokumenter.shtml -- denne skal ha alt.
2. http://wiki.nuug.no/styre/ -- arbeidsside for styret på
wikien.

Sekretariatet tar på seg å oppdatere og vedlikeholde de to
lenkesidene.

2015-18  UTMELDING AV MEDLEMMER

Jon Petter ber om at styret bestemmer seg for policy angående
forslaget til utmeldinger av folk som ikke betaler år etter år.
Det dreier seg om en liste med medlemmer som Jon Petter har sendt
som Excel-vedlegg.

Vi bør ha et par års etterslep før utmelding pga. semi-automatisk
utmelding av lister ved opphør av medlemskap. Og fordi noen
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medlemmer står med feil/gammel epostadresse i SendReging, slik at
de ikke får kontingentfaktura (men derimot får de etterfølgende
purringer, som sendes via skript som henter epostadresse fra
medlemsliste.csv, som har riktig epostadresse -- men disse
purringene inneholder ikke selve fakturaen, for den ligger jo i
SendRegning!). Altså, SendRegning får med seg epostadressen ved
registrering av nytt medlem, men den får IKKE med seg
oppdateringer/endringer i epostadressen i senere fakturaer. Dette
må derfor settes opp i skript mot SendRegning.

Forslag til styrevedtak om policy for utmeldinger: Styret vedtar
å melde ut de som ikke har betalt kontingent etter 5 purringer
gitt at det purres to ganger i året (ref. sekretariatsrutinene).
Dette innebærer at utmelding gjøres gjeldende overfor et medlem
som ikke har betalt kontingent hverken inneværende eller forrige
år, og medlemmet får en siste sjanse ifm. med
kontingentfakturautsendelsen for neste år. Etter det, i fravær av
betaling, blir melding nr. 6 beskjed om den faktiske utmeldingen.

Vedtatt.

Dette vedtaket innebærer at de som står på Jon Petters
excel-liste blir utmeldt før 2016-faktureringen, med to unntak:
Cato (styremedlem) betaler i løpet av kort tid, og Morten (som
skal bli aktiv i NUUG igjen).

2015-19  STATUS GODKJENNING REGNSKAP 2013 OG 2014 (HANS-PETTER)

Hans Petter får signatur av Estephan imorgen. De andre
styremedlemmene har signert.

EVENTUELT

Morten har nå litt ledig tid til å bidra i NUUG. Han er
prosjektleder av yrke. En ting vi trenger hjelp med er
NUUG-prisen, og Morten vil bidra der og kontakter Thomas og
Johnny.

Andre ting vi trenger hjelp med? Ønskeliste?

Thomas: Vedlikehold og utvikling av skriptene til NUUG. Thomas
har en ToDo-liste over ønsket/nødvendig funksjonalitet i
skriptene. Det er stort sett Perl-skript i ulike avskygninger som
brukes. Cato melder seg frivillig, Marius også. Sende host-navn
og annen info til Cato.

Styrke sekretariatet med en person til, siden det nå bare er én
fast person i sekretariatet. Morten har en kandidat.

Kort etter styremøtet kom det frem at Jon Petter har ledig tid og
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anser seg som en del av sekretariatet. Da virker det som om
sekretariatet har de ressursene det trenger.

Hans Petter: Vi bør etterhvert gå over fra CVS til Git. Marius:
Det står på min ToDo-liste! Marius har en del skripts for å
konvertere skript fra CVS til Git. Petter: Det er nok greit å
konvertere skriptene til Git, men en utfordring er at vi har
brukt en del egenskaper i CVS som Git ikke har, f.eks. å styre
tilganger med filrettigheter som vi gjør i ulike deler av CVS.
Git har ikke noe konsept om filrettigheter på deler av repoet, så
da må nåværende CVS-repo deles opp i flere separate Git-repos,
for å kunne gradere tilgangsrettigheter til hvert Git-repo. Hans
Petter kjenner en kar som gjerne tar på seg veldefinerte
Git-oppgaver.

2015-20  DELTAKERLISTENE FRA MØTENE

Petter spør hva som skjer med deltakerskjemaene som sendes rundt
på møtene for å samle inn navn og epostadresser til epostlistene
våre. Hans Petter samler dem inn på møtene og har dem, han har
også skannet dem inn som bilder. Petter etterlyser å ha dem som
tekstfiler som kan greppes, f.eks. for å finne aktive deltakere
som kan rekrutteres som medlemmer. Petter har tidligere lagt inn
en del slike skjemaer på CVS styrewebben som
"deltagerliste-aarstall".

Hans Petter skal sende bildefilene til Thomas, som kan taste inn
adressene manuelt i tekstfiler.

Kort etter møtet lurer Thomas på om lesing av bildefilene kan
gjøres maskinelt og skriptes, slik at man slipper å taste inn
dataene manuelt?

2015-21  MER INFORMASJON TIL MEDLEMMENE OM HVA SOM SKJER?

Lage nyhetsbrev for medlemmene våreom ting som skjer i eller
rundt NUUG? De som ikke er på IRC og aktive-listen vet kanskje
ikke mye om hva som skjer i NUUG? Bruke bloggen (dvs. seksjonen
"Nyheter") mer aktivt, og få ut info derfra på epost til
medlemmene? Lage et skript som henter ut nye oppføringer på
bloggen, legger det inn i epost og sender til medlemmene? Cato
kan tenke seg å bidra til skripting av dette.

Hvem kan tenke seg å skrive (mer)? Hans Petter. Thomas kan bidra
med korrekturlesing.

FREMTIDIGE MØTETEMAER

Hans Petter har funnet et tema til desember-møtet.

Petter: Få noen fra Deichman til å prate om Linux-satsningen
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deres (Ubuntu på alle publikumsmaskinene) -- Thomas sjekker og
prøver å få avtalt en dato -- og legger inn evt. avtale/dato i
kalenderen, for å unngå dobbeltbooking på samme dato. Den som er
først på kalenderen har den datoen.
Er Stein Vråle Ubuntu-drivkraft på Deichman? Sjekkes.

Hans Petter kjenner noen på NB, Mo i Rana, som driver med
vevfangst (web crawling) ifm. pliktavlevering, gjennom at han
hjalp NB med å bevare gamle home.online.no før Telenor slettet
det nylig (jfr.
http://www.aftenposten.no/kultur/Nasjonalbiblioteket-Telenor-ma-utsette-sletting
-av-titusenvis-av-hjemmesider-8220058.html
) NB bruker også fri programvare til vevfangsten.

Petter kan gjøre en stuntpresentasjon/lynpresentasjon uten lysark
om bokproduksjon (Fri kultur) på kort varsel, dersom vi blir
stående uten foredragsholder til neste møte.

Thomas fortsetter å følge opp temaet programvare for intelligente
transportsystemer, selvkjørende biler osv., med mulig
foredragsholder fra UiO (Ingrid).

Petter har sendt klagesak til Sivilombudsmannen ang. UDs avslag
på innsyn i sakspapirer om "Internettstyring og nasjonal
sikkerhet", og vil følge opp dette med bloggpostinger. Dette kan
være en "tabloidvennlig sak" for media, så stay tuned...

Referent: Thomas
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