
REFERAT FRA STYREMØTE I NUUG 2022-04-06

Tid: Onsdag 2022-04-06 20:00

Sted: Jitsi, møterom: https://meet.redpill-linpro.com/NUUGMeeting

Til stede:
            Johnny A Solbu
            Jon Petter Bjerke
            Knut Yrvin
            Malin Bruland
            Martin Langsjøen
            Peter N M Hansteen
            Thomas Gramstad (referent)

Ikke til stede:
            Geir Isene

Agenda for møtet:
http://wiki.nuug.no/styre/20220406-agenda

2022-27 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE

Ordinært referat fra styremøtet 2022-03-01

Vedtak: Referatet fra 2022-03-01 ble godkjent.

2022-28 MEDLEMSSTATISTIKK OG NYE MEDLEMMER

Rapport om endringer i medlemslisten siden forrige rapport:

1 utmelding (personlig medlem) 

8 kontingentfakturaer er fortsatt ubetalt, totalt 5 270 kroner.

Detaljer finnes i bilagsarkivet (tilgang med styrepassord).



Vedtak: Utmeldingen tas til orientering.

2022-29 ØKONOMISTATUS

Regnskapet er oversendt revisor og arbeidet er påbegynt. Hun
trenger tilgang til RT, hvem kan hjelpe? Jon Petter spør pere.
(Svaret fra pere er at ny bruker i RT opprettes slik:
"Det enkleste er å la automatikken ta seg av det og sende en
epost til general@rt.nuug.no med ny bruker som avsender, så vil
det sendes inn passord i retur. Hvis epostadressen allerede
finnes kan en be om å få tilsendt passord på epost via forsiden
når en ikke er logget inn.")

Uttrekk av regnskapet er lagret som backup (ikke komplett).

Ingen uforutsette hendelser siden sist.

Regnskap er ikke ført siste måned.

Vedtak: Tas til orientering.

2022-30 MEDLEMSMØTER SOM HAR VÆRT

Medlemsmøtet 2022-03-15 på Rebel ble avlyst pga sykdom. 

2022-31 MEDLEMSMØTER SOM KOMMER

og

2022-32 RUNDT BORDET -- STATUS PÅ Å SKAFFE FOREDRAG

Medlemsmøte 2022-04-26 på Rebel: Tema/innhold endret til LVM og
MDRAID med Malin Bruland, på Rebel:
https://www.nuug.no/aktiviteter/20220426-lvm/
(Altså at møtet som ble avlyst 15 mars er satt inn som
april-møte.)

Medlemsmøte 2022-05-10 på Rebel. Fremdeles Martin om WebRTC.



Årsmøte, dato bestemt på styremøtet idag: Onsdag 15 juni.

Sommerfest andre tirsdag i juli (12 juli).

Se oppdatert liste med forslag til medlemsmøter her:
https://wiki.nuug.no/aktiviteter/forslag .

Generelt: Det er nå åpent for fysiske møter igjen. Vi er jo mye
på Rebel. Men vi bør også ha noen møter på Ifi (Ole Johan Dahls
hus) med fortsettelse på Escape-puben etterpå -- for å styrke
kontakten med både studenter og ansatte på Ifi.
Samarbeidsarrangementer med Cyb?

2022-33 DRIFTSTATUS

Status maskinparken og oppgraderinger:

    Debian 9:     8 stk
    Debian 10:    6 stk
    Debian 11:    3 stk
    FreeBSD 13:   1 stk
    OpenBSD 7.0:  2 stk

USIT-flyttingen av NUUGs maskinvare til nyere maskinrom i Ole
Johan Dahls hus er utsatt til uken etter påske.

Johnny har fikset så sudo push-web og sudo push-adict virker
igjen (nå på geekbay).

Martin kjenner trench, og går god for å slippe ham inn i
driftsgruppa.

Mulig donasjon av Blade-servere til NUUG: "Donor" vil nå ha NOK
5000. Forslag: Ja takk. Martin overtar oppfølging av saken: Han
inspiserer serverne, vurderer om vi vil ha dem, vurderer
eventuell forhandling om pris, og har fullmakt til å si ja til
å kjøpe serverne.

2022-34 STATUS/OPPFØLGING AV TIDLIGERE VEDTAK



(Se under Drift rett over.)

2022-35 SAMFUNNSTEKNOLOGI

Innspill til Martin, som om kort tid skal møte for NUUG på
styremøte og årsmøte i Samfunnsteknologi.
Skal Martin erstatte Geir/Peter permanent?
Hva mener vi om de foreslåtte prosjektene i Samfunnsteknologi?

Vedtak: Ja, Martin erstatter Geir/Peter permanent. Føringen er
at NUUG er skeptiske til at det vil skje noen videre fremdrift
i Samfunnsteknologi. NUUG ønsker derfor avvikling og å få
tilbake prosjektene sine og pengene NUUG har investert. Martin
får likevel en frihetsgrad til å sette/avtale en tidsfrist for
at ting skal komme i gang i Samfunnsteknologi, som alternativ
til avvikling, dersom det finnes en mulighet for at ting kan
komme i gang. Peter signerer en fullmakt til Martin.

2022-36 DIGITAL SELVBESTEMMELSE

Knut orienterte om hvorfor han og Peter ser på digital
selvbestemmelse som et viktig tema å løfte frem. Peter har
skrevet innlegg til Digi. Konkrete punkter: Retten til å
reparere eget utstyr (ref. lovforslag og politisk strid) og
retten til å kvalitetssikre utstyret. Fri programvare står
sentralt i å sikre disse rettighetene.

Viktige momenter:

1.Fullt eierskap til egne data -- du vet hvor de er lagret. Ref.
personvernlovgivningen om at du eier egne data i følge loven.
Hva med bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.
Grunnloven, paragraf 102.

2. Varig lagring -- f.eks helsevesenet. Data som registreres fra
«vugge til grav». De dataene må være tilgjengelige og lesbare så
lenge personen lever. Dette kan være i 80-90 eller 100 år.
Grunnloven, paragraf 102.

3. Retten til å reparere og videreutvikle.



4. Retten til å dele.

Vi må flytte debatten dit den hører hjemme, det vil si hva
styrker disse momentene og rettighetene?

EVENTUELT

Forberedelser til årsmøtet, tidsplan: Vi jobber med dette på
neste styremøte.

Dato for neste ordinære styremøte:
Onsdag 4 mai 2022 kl 20:00 - 21:30 på Jitsi 

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


