
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-02-05

Tid: Mandag 2018-02-05 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Jon Petter Bjerke
            Martin Langsjøen
            Petter Reinholdtsen
            Thomas Gramstad (referent)

Forfall:
            Hans-Petter Fjeld
            Johnny A Solbu

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20180205-agenda

2018-04 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-01-08

Vedtatt: Referatet fra 2018-01-08 ble godkjent.

2018-05 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Vi gikk gjennom nye medlemmer og utmeldinger, og gikk gjennom
statistikken (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20180205-agenda ).

Vedtatt: Tallene og utmeldingene tas til orientering. De
nyinnmeldte tas opp som medlemmer gitt at kontingenten er betalt.

2018-06 ØKONOMISTATUS

"Regnskapet er oppdatert med alle utgående fakturaer. Andre
inntekter, utgifter og banktransaksjoner er ført til 2017-09-30.



Banktransaksjoner for oktober er nesten ferdig ført (årets mest
aktive måned pga. kontingentene).

"Det foreslås å kjøpe dollar (overføre internt til dollarkonto)
for å dekke Usenix i 2019. Foreslått beløp: 25 000 USD."

Dollarkjøp vedtatt.

Arbeidet frem mot årsoppgjøret ruller fremover.

2018-07 FLYTTING AV CVS-REPO TIL GIT

Johnny er ikke tilstede, så dette punktet settes opp på nytt på
neste styremøte. Et par ting ble fremholdt på herværende møte:
Alle oppfordres til å se på eposten fra Johnny og det nye
Git-repositoriet og tenke gjennom oppdeling i repositorier i
forhold til behov og kategorier for tilgang -- f eks
medlemsregisteret, og eget repo for styrewebben. Sekretariatet er
bekymret for skript som brukes daglig og slutter å virke ved
overgang fra CVS til Git.

EVENTUELT

E1 Martin rapporterte fra sitt arbeid mht samarbeid med andre
grupper og organisasjoner:

Andre og yngre grupperinger mangler penger, erfaring, lokaler, og
folk -- vi bør arrangere seminarer og andre event som gjør at vi
synes mer, ikke bare medlemsmøter. Vi må ha noe å selge --
hvilket nettverk vi kan tilby, hva man oppnår ved å være medlem
av NUUG -- gjøre bildet av oss mer spennende.

Kan vi lage arrangementer sammen med eller for disse
grupperingene? Vi kan dekke utgifter ifm events, de skaffer
innhold og frivillige. NUUG kan bruke kursrom hos Redpill Linpro.

Noen aktuelle tema og begreper: Skyteknologi, localcloud i Norge,
egenhosting, DevOps. Vi må ha en salgspitch -- vanskelig å få
frem at FriProg og åpen kildekode er funky og fancy i seg selv.



Må være både morsomt og økonomisk hensiktsmessig.

Cyb/Escape på Ifi -- komme dit, f eks ha NUUG-bar der.

Redhat i Norge: De er i vekst, har meetups, og ulike typer
arrangementer.
Framsnakke interessante og bra ting som skjer. Negative ting f
eks om personvern og Big Data har liten effekt og respons.

Forslag til grupperinger å kontakte i Norge: Martin lager en
liste. Martin oppretter egen wikiside om dette etter forespørsel
fra styret.

E2 Petter redigerer (koordinerer oversettelse til bokmål, og
typesetter) en oversettelse av en bok om Creative Commons til
norsk. Halvparten er ferdig oversatt, beregnes ferdig i løpet av
året, mye korrekturlesing gjenstår.

E3 Dato for neste styremøte: mandag 5 mars 2018 20:00 Mumble


