
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2021-02-01

Tid: Mandag 2021-02-01 20:00

Sted: Mumble, video.nuug.no

Tilstede:
            Adrian Kjær Dalhaug
            Jon Petter Bjerke
            Malin Bruland
            Martin Langsjøen
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke tilstede:
            David Noble
            Johnny A Solbu

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20210201-agenda

2021-09 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

a) Ordinært referat fra styremøtet 2021-01-04

Vedtak: Referatet fra 2021-01-04 ble godkjent.

2021-10 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden 2021-01-03

    2 innmeldinger (2 personlig medlem)
    1 utmelding
    1 adresseendring 

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord). 

Merknader:



Kontingentfakturaene ble sendt ut 2021-01-10 med forfall
2021-01-24.

USIT er ennå ikke fakturert, da vi venter på avklaring angående
deres medlemskap og oppdatering av personmedlemmene. De har p.t.
48 personmedlemmer.

Fakturaformat:
Grunnet endringer i EHF standarden så må bedriftsfakturaene
settes opp på en ny måte. Det er gjort ved at alle
personmedlemmene listes opp med pris, og den/de som skal være
inkludert trekkes fra til slutt. Se eksempel i testfaktura 4023.
Problemet ble oppdaget først etter at alle 2021-fakturaene var
sendt. Alle EHF-mottakere er informert individuelt vedlagt
PDF-faktura, unntatt én som har feil på email-mottak.

Vedtak: De nye medlemmene tas opp (kontingenten er betalt).
Tallene og endringene tas til orientering.

2021-11 ØKONOMISTATUS

Hele året 2020 er ferdig bokført, inkludert bankavstemming.
Årsoppgjørsdisposisjoner gjenstår før regnskapet kan sendes til
revisor.

2021-12 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøte 2021-01-12: Mutually Agreed Norms for Routing
Security (MANRS). Massimiliano "Max" Stucchi presents the
initiative for Mutually Agreed Norms for Routing Security
(MANRS), a global initiative supported by the Internet Society.
Dette var et samarbeidsmøte med ISOC Norge.
https://www.nuug.no/aktiviteter/20210112-manrs/

Vellykket møte med ganske mange deltakere og en rekke
oppfølgingsspørsmål under Q & A. Alt det tekniske fungerte bra.

2021-13 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER



Det ligger flere forslag til medlemsmøter (tema + innleder) her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag

Uklart hva som skjer i februar. Petter har ikke hatt kapasitet
til å forberede noe. Et mulig alternativ kan være at Petter
snakker om og presenterer sine bokutgivelser. pere og enpo
snakker sammen om opplegg for evt februarmøte.

2021-14 DRIFTSTATUS

Lite nytt å melde siden forrige styremøte.

2021-15 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK

Lite nytt å melde, det gjenstår en del å gjøre med overflytting
av DNS og /home fra nerdhaven til geekbay.

2021-16 OPPRETTELSE AV VIPPS-KONTO

Thomas foreslår at NUUG-styret oppretter og tar i bruk
Vipps-konto, slik at det blir mulig å motta f eks
kontingent-innbetaling fra studenter og nye unge medlemmer via
Vipps: Ideen har blitt diskutert før, men har møtt motstand pga
Vipps er "anti-personvern". Men Vipps er ikke mer anti-personvern
enn det å bruke betalingskort eller å ha en bankkonto.

Vipps har nå blitt en del av infrastrukturen i samfunnet, og er
med det noe helt annet nå enn for bare to år siden. Jeg tror det
er nærmest selvskading for NUUG (i forhold til å rekruttere
personlige medlemmer, spesielt studenter og unge) å ikke ha
Vipps i dagens Norge.

Martin påpeker at Vipps gir bedre personvern enn kredittkort.
Imidlertid må man være kunde av Google eller Apple for å kunne
bruke Vipps (man må ha mobil). Adrian påpeker at det alltid må
være mulig å betale i nettbank (og ingen har jo foreslått noe
annet), og da blir det opp til kunden/medlemmet å velge
betalingsmåte.

Kommentar fra kasserer: Sendregning har støtte for Vipps, så det



skal være rimelig enkelt å etablere dette og gå igang med
testing. Noen tilpasninger i skript vil være nødvendig.
Utfordringen vil være å få tak i korrekte mobilnumre til
medlemmene. Vi kan begynne med å bruke de nummerne vi har i
medlemslisten; Sendregning/Vipps tar seg av å sjekke om mottaker
ønsker faktura i Vipps. Mottaker vil få fakturaen både i Vipps og
i sin nettbank, så dette vil også løse problemet med at vi ikke
har eFaktura for privatpersoner.

Vedtak: Jon Petter eksperimenterer med SendRegning i forhold til
Vipps og setter seg inn i oppsettet for å la medlemmer få
mulighet til å betale via Vipps (at medlemmer som vil kan motta
og betale faktura via Vipps). Slik bruk av Vipps er ferdig satt
opp i SendRegning og er dermed lett for NUUG å begynne å bruke
(litt høyere avgift for NUUG å sende faktura på Vipps enn via
epost: NOK 3.- dyrere per faktura).

På neste styremøte kan NUUG-styret bestemme om NUUG i tillegg
ønsker å opprette egen Vipps-konto som kobles til NUUGs
bankkonto. Dette er en tjeneste som vil koste NUUG penger/avgift,
og det er et eget skjema som må fylles ut. Gjennomgang av dette
og vedtak på neste styremøte. Et slikt vedtak kan også innebære
en vurderingsperiode av Vipps-konto, og revurdering av om det er
verdt utgiftene etter f eks et halvt år (før neste årsmøte).

2021-17 OPPRETTELSE AV PAYPAL-KONTO

NUUG bør ta sikte på å rekruttere medlemmer i de andre nordiske
landene. Medlemsmøtene både strømmes og tas opp og legges ut,
kommunikasjonsmulighetene er blitt mye bedre, det er rett og
slett blitt mer logisk å rekruttere medlemmer over hele Norden.
Da trenger NUUG en enkel og billig måte å kunne motta
innbetalinger fra utlandet, og Thomas foreslår å prøve eller
vurdere Paypal.

Peter påpeker at det koster en del penger å overføre penger fra
Paypal til vanlig bankkonto (hvis f eks NUUG skulle motta en del
penger via Paypal, og ønsker å overføre disse til vanlig
bankkonto). Ikke sikkert at det lønner seg for NUUG, selv om det
er billigere/enklere for den nordiske kunden/medlemmet.

Kommentar fra kasserer: En utfordring med Paypal kan være å



beholde kontrollen med utbetalinger, at alt skal godkjennes av to
personer. Det kan muligens settes opp slik at vi bare kan motta
betalinger.

Det kan være at Vipps snart vil fungere mellom de nordiske
landene. Da trenger vi ikke Paypal.

Vedtak: Kasserer kan se nærmere på Paypal -- muligheter og
kostnader, og om det kan fungere for NUUG.

EVENTUELT

E1: To henvendelser i RT som styret bør se på og kanskje besvare.
Thomas spør Petter om begge.

Dato for neste styremøte:
Mandag 01 mars 2021 kl 20:00-21:30 på Mumble

                          -----***-----


