
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2018-04-09

Tid: Mandag 2018-04-09 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Hans-Petter Fjeld
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Martin Langsjøen
            Petter Reinholdtsen
            Thomas Gramstad (referent)

Forfall:

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20180409-agenda

2018-12 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 2018-03-05

Vedtatt: Referatet fra 2018-03-05 ble godkjent.

2018-13 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Vi gikk gjennom endringer siden sist (se statistikk i agendaen,
https://wiki.nuug.no/styre/20180409-agenda ).

Vedtatt: Tallene tas til orientering. Ingen nyinnmeldinger denne
gangen. De 6 medlemmene som ikke har betalt to år på rad meldes
ut.

2018-14 ØKONOMISTATUS



Regnskapet er gjennomgått av revisor og er nå klart for styrets
godkjenning og undertegning, uten endringer i forhold til det som
ble fremlagt på forrige styremøte. Se bilagsarkivet (direktelenke
fra agendaen).

Vedtatt: Regnskapet vedtas og signeres (av hele styret).

Budsjett og kontingent for 2018-2019:

Revisor kommenterer at budsjett-behandling og -vedtak er dårlig
dokumentert i styrereferatene. Dette må forbedres ved at forslag
til budsjett må vedtas i styremøte før årsmøtet, og eventuelle
endringer gjort på årsmøtet må bekreftes av styret på første
styremøte etter årsmøtet.

Kontingentsatsene foreslås beholdt uendret.

Forslag: Si opp partnerskapsavtalen med Teknologihuset. Det er en
av våre største årlige utgifter. Vi kan avholde møter på
Teknologihuset uten å være partner. Det ble vedtatt "mot" en
blank stemme å si opp partnerskapsavtalen.

2018-15 OPENSTACK-MILJØ, DRIFT OG NUUG

Martin ønsker å sette i gang en åpen skyløsning for NUUG og
samarbeidspartnere med oppstart på prosjektet i juni, basert på
CentOS og RedHat sin OpenStack-variant. Vi har behov for hardware
og hosting, som vi kan få til i NUUG-miljø, og Martin kan bidra
med drift. Ideen er å vise frem at skyløsninger er ikke et
problem i seg selv -- de kan være både åpne og lokale (må ikke
være basert i USA). Gjøre ting mer interessant og moderne i NUUG.

OpenStack har blitt veldig bra de siste årene, men hovedpoenget
er OpenCloud og moderne driftsplattform. Dette dreier seg om
virtualiseringsplattformer der mye er standardisert og
automatisert for å spare brukerne for mange av de "manuelle
oppgavene". Brukerne setter opp virtuelle maskiner, definerer
nettverksforbindelser selv osv.



Vi diskuterte litt teknisk rundt utstyret NUUG har (tilgang på)
på USIT. Martin anbefales å snakke med både folk i Frikanalen og
Marius i NUUG-Drift om dette. Martin skriver også et skriv til
styrelista med et utkast til en tekst om prosjektet som kan
sendes rundt til grupper, epostlister osv.

EVENTUELT

Leder er borte en måned på ferie 25 april - 21 mai.

Det neste halve året er hovedkontaktpersonen for tilgang til
NUUGs datautstyr hos USIT utilgjengelig, og en bør forberede
alternativer.

Dato for neste styremøte: mandag 7 mai 2018 20:00 Mumble


