REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-11-09
Tid: Tirsdag 2021-11-09 20:00
Sted: Jitsi, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting
Tilstede:
Johnny A Solbu
Jon Petter Bjerke
Knut Yrvin
Malin Bruland
Martin Langsjøen
Peter N M Hansteen
Thomas Gramstad (referent)
Ikke tilstede:
Geir Isene

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20211109-agenda
2021-86 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE
Ordinært referat fra styremøtet 2021-10-05
Vedtak: Referatet fra 2021-10-05 ble godkjent.
2021-87 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER
Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-10-04
2 innmeldinger (2 personlig medlem)
4 personmedlemmer har ikke betalt kontingent for 2021
Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
Vedtak: De nye medlemmene tas opp når kontingenten er betalt.
Tallene tas til orientering.

2021-88 ØKONOMISTATUS
Regnskapet er ajour med unntak av de nyeste utsendte fakturaene,
reskontro er oppdatert.
Aktuell saldobalanse i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).
Vedtak: Tas til orientering.
2021-89 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT
Digitalt medlemsmøte 2021-10-12: Nylige og ikke helt nylige
endringer i OpenBSD som gjør livet bedre (og som også kan dukke
opp andre steder) ved Peter N M Hansteen.
Lenke til opptak og presentasjon:
BLUGs video (dårlig lyd), OpenBSD:
https://www.youtube.com/watch?v=ZaEr6uoBG2s
Slides:
http://home.nuug.no/˜peter/openbsd_needtoknow/
Full tekst:
https://bsdly.blogspot.com/2021/09/what-every-it-person-needs-to-know.html
Medlemsmøte i Bergen 2021-11-02: Why Open Source is the key for
Privacy and Digital Sovereignty. Frank Karlitchek i Norge.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20211102-nextcloud/
(15 tilstede fysisk, >50 på Youtube)
Medlemsmøte på Rebel i Oslo 2021-11-04: Why Open Source is the
key for Privacy and Digital Sovereignty. Frank Karlitchek i
Norge.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20211104-nextcloud/
(Direktesendt på Frikanalen, med et par tusen tilskuere; >50 på
Youtube; 15 i salen på Rebel)
Dette foredraget har generert sponsing til NUUG.
OBS: Det er en del forbedringspotensiale til de fysiske møtene:
1. Medlemsmøtesiden på www.nuug.no inneholdt feil videolenker!
Forbedre rutinene med publisering av strøm- og videolenker.
2. Møteinvitasjoner til metalisten Annonsering ble ikke sluppet

gjennom til abonnentene (presselista, medlemslista m m). Se mer
under 2021-83 Driftstatus nedenfor.
3. Gave til foredragsholder: Vi har glass-isbjørner, men disse er
i lageret på Majorstua, og vi har ikke noe sted å oppbevare dem
på Rebel. Hvordan sørge for at møteorganisator kan ha en gave
klar til foredragsholder?
2021-90 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER
Event sourcing; open source, klart foredrag på kort varsel.
Forslag til foredragsholder: Einar Ingebrigtsen,
https://www.linkedin.com/in/einari/
Foreslås på Rebel 12 januar 2022.
Geir: Programmering i Ruby Curses for terminal.
Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .
Thomas påtar seg å booke Skråplanet i Rebel til NUUG-bar andre
tirsdag i desember (14 desember). Fagøl, fagvin, fagbrus etc.
Thomas påtar seg å organisere julemiddagen, og kommer tilbake med
forslag til sted og dato.
2021-91 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG
Martin følger opp Christian Schaller,
https://blogs.gnome.org/uraeus/
Martin sjekker i Redpill-Linpro om Postgresql-foredragsholder.
Martin: Åpen infrastruktur -- hva kan norske bedrifter bruke?
2021-92 DRIFTSTATUS
1. Flytting av NUUGs maskiner på USIT
Viktig å få ordnet logistikken rundt flytting av NUUGs maskiner

på USIT fra Kristen Nygaards hus til Ole Johan Dahls hus. Martin
og Peter tar et telefonmøte med sentrale personer på USIT. Martin
ringer USIT-person han kjenner og setter opp tid for telefonmøte.
OBS: Alt NUUGs utstyr skal flyttes over og settes i gang i det
nye lokalet. Her er bilder av NUUG sine racks idag:
https://home.nuug.no/˜maskinrom/usit/ .)
Utstyret kan bæres/trilles over brua mellom byggene som går fra 3
etasje i Kristen Nygaards hus over til 2 etasje i Ole Johan Dahls
hus, derfra bort til heisen som går ned i underetasjen der det
nye maskinrommet er.
Må samordnes med Frikanalen ved Tore S Bekkedal som også har
maskiner/tjenester i NUUGs rack.
2. Bruke Mailman til alle epostlister
Epostlistene Annonsering og Pressemelding hostes i NUUGs
Majordomo-installasjon, en listserver som er på siden av NUUGs
Mailman-installasjon som har de fleste epostlistene til NUUG.
Majordomo har heller ikke vært vedlikeholdt/oppgradert av
utviklerne på 20 år. Den brukes av NUUG til de to listene
Annonsering og Pressemelding med begrunnelse i meta-funksjonen
"lister som abonnerer på lister" (spesielt for Annonsering) ved
at Majordomo legger inn den abonnerende listen i To:-feltet
sammen med Annonsering og at dette skal forebygge
spam-filtrering. Men det finnes mailservere som ikke godtar mer
enn én adresse i To:, og viktigere: Majordomo mangler
oppgradering i forhold til 20 års utvikling med anti-spam tiltak.
Løsningen på dette er å la være å bruke meta-funksjonaliteten med
lister som abonnerer på lister. Heller sende direkte til de
epostlistene som skal ha meldingen. Da kan alle NUUGs epostlister
bo i Mailman.
2021-93 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK
Peter og Johnny avtaler et geekbay-arbeidsmøte.
Arbeidsgruppe Org og vedtekter har avholdt flere arbeidsmøter.
Ferdigstilt forslag til vedtektsendringer er sendt til styret

(2021-11-21) og vil om kort tid bli sendt til aktive-lista for
videre bearbeidelse.
Status julemiddag for tillitsvalgte og frivillige: Bord er
bestilt (dato 2021-12-22) og invitasjoner sendt.
FiksGataMi og Samfunnsteknologi: Utsettes til neste styremøte.
2021-85 STATUS SAMFUNNSTEKNOLOGI
Geir er registrert som styremedlem i Samfunnsteknologi.
( https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=826357592 )
Geir hopper på FiksGataMi (FGM) og gjør en innsats i det
prosjektet. Han har jobbet innen dette området før og har
nettverk der.
Geir har snakket med Person1 som kan få inn ny teknologi i FGM.
Dette kan også innebære penger til prosjektstøtte til FGM,
samferdselsrelatert.
Geir har også snakket med Person2 som er den som vil kunne bidra
med teknologi i prosjektet.
Resten av Samfunnsteknologi ligger i dvale.
EVENTUELT
E1: Knut orienterte om at NUUG har sluttet seg til EFN på felles
høringsuttalelse om DNS-blokkering:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoering-dns-blokkering/id2869304/?uid=0c21b2
3f-d6e4-4a77-b62c-ea4dacd5a239
Dato for neste ordinære styremøte:
Tirsdag 7 desember 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble
-----***-----

