REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2017-05-08
Tid: Mandag 2017-05-08 20:00
Sted: Mumble, video.nuug.no
Tilstede:
Cato Auestad
Hans-Petter Fjeld
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Marius Halden
Petter Reinholdtsen
Thomas Gramstad (referent)
Forfall:
Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20170508-agenda
2017-21 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2017-04-10
Vedtatt: Referatet ble godkjent.
2017-22 FORSIKRING AV VIDEO-UTSTYR
NUUG har i det siste brukt mye penger på fornying av sitt
video-utstyr. Mens dette har gitt et kraftig løft til
produksjonskvaliteten og oppsett så medfører dette også at vi har
fått eiendom vi trenger å passe på. David Noble, som er leder for
videogruppa, har anslått at vi har videoutstyr for omtrent 80 000
NOK i dag.
Tilbudsbrev fra IF tilsier NOK 905.- per år for forsikring av
dette.

Styreleder ber om forankring i styrevedtak for inngåelse av en
slik forsikringsavtale.
Til tross for ikke ubetydelig forsikringsskepsis i styret ble det
vedtatt å kjøpe en forsikring mot tyveri og skade for en pris ca.
NOK 1000 i året.
2017-23 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Jon Petter orienterte om nye medlemmer og utmeldinger, og gikk
gjennom statistikken (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20170410-agenda ).
Petter påpekte at gjennomsnittlig medlemstid øker jevnt. Det
betyr at vi har færre nye medlemmer og en pågående forgubbing i
foreningen.
Vedtatt: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De
nyinnmeldte tas opp som medlemmer når kontingenten er betalt.
2017-24 ØKONOMISAKER
2017-24-1 Årsoppgjør 2016
Revisjonsberetning datert 2017-04-10 er mottatt og ligger i
Bilagsarkivet.
2017-24-2 Økonomistatus
Utgifter er ført til 2017-05-08. Banktransaksjoner er ført til og
med 2017-02-28. Se saldoliste-2017-05-08.pdf
2017-24-3 Budsjett 2017/2018
Kontingentsatsene og mulige justeringer til årsmøtet:

Bedriftene betaler allerede forholdsvis mye mer enn
personmedlemmer, lite å gå på mht. å gjøre personmedlemskap
billigere.
Etter forrige styremøte har Hans-Petter og Jon Petter tenkt og
diskutert litt, og konklusjonen har blitt at kontingentene
beholdes uendret.
EVENTUELT
Status for DNS-beslagssaken: Petter gikk gjennom status og gode
nyheter fra Lagmannsretten. Sakens utvikling kan følges her:
https://www.nuug.no/news/tags/dns-domenebeslag/
Sponsorside: Noen punkter ble gjennomgått og diskutert.
Dato for neste styremøte: 07. juni 20:00 Mumble.

