INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET I NUUG 2019
NUUGs valgkomite 2018-1019 har bestått av Kristian Fiskerstrand,
Tom Fredrik Blenning, og Thomas Gramstad (leder).
Komiteen vedlikeholder et arkiv med informasjon som er nyttig for
dem som blir valgt til valgkomite: Dokument om valgkomiteens
funksjon og oppgaver, referater fra møtene i valgkomiteen m.m.
Arkivet finnes på Nerdhaven: /home/httpd/nuug-arkiv/valgkomite
Se også wikiside: https://wiki.nuug.no/grupper/valgkomite
Valgkomiteens forslag til nytt styre
1) Det skal velges leder (for 1 år)
2) Det skal velges to nye styremedlemmer ordinært.
3) Det skal velges nestleder blant styremedlemmene
4) Det skal velges to varaer
(Ref. paragraf 6 i vedtektene, https://www.nuug.no/vedtekter.shtml )
Valgkomiteen innstiller følgende personer:
Leder: Martin Langsjøen (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Johnny Solbu (gjenvalg)
Adrian Kjær Dalhaug (ny)
Thomas Gramstad (ikke på valg; valgt for 2 år i 2018)
Jon Petter Bjerke (ikke på valg; valgt for 2 år i 2018)
Nestleder: Thomas Gramstad (gjenvalg)
Varamedlemmer:
Vara 1: David Noble (ny)
Vara 2: Hans-Petter Fjeld (gjenvalg)

Innspill fra Adrian Kjær Dalhaug til valgkomiteen og til
årsmøtet:
--- Bio --Både jobb og hobby er sammenfallende for meg ved at jeg er ansatt
som utvikler i et firma her i Bodø.
Har i tillegg gleden av å få være involvert i drift.
Skjæringen mellom utvikling og drift er særlig spennende for
meg: Liker å realisere utviklingsoppgaver på jobb ved
å hele tiden tenke fremover hvordan en gitt løsning kan
skalere og driftes på en fornuftig måte. Arkitekturvalg og
drift bør ikke være ettertanker.
--- Tanker rundt driftsgruppen --Ble tatt inn i driftsgruppen i desember. Dessverre ble det en del overtid i
januar for min del som medførte at jeg ikke var like "på" -derfor kom jeg heller ikke ordentlig inn i gruppen.
Fordi driftsgruppen virker noe underbemannet tenker jeg at det er viktig
å få flere inn. I den forbindelse er min første tanke
at vi bør få på plass bedre on-boarding av nye
medlemmer. Eksempelvis å ha oppdatert dokumentasjon på
nåværende systemer og en enkel issue tracker (om dette ikke
finnes) hvor nye medlemmer av gruppen kan plukke oppgaver.
Tror en slik prosess rundt on-boarding vil medføre at nye medlemmer
raskere kommer seg inn og føler at de bidrar med nyttig kunnskap og
erfaringer. Det vil nok også fører til at andre medlemmer av
gruppen får bedre kontroll over hva som "rører seg" til en
hver tid.
Forslag til ny valgkomite:
Kristian Fiskerstrand
Malin Bruland
Petter Reinholdtsen (leder)
2018-05-25 Thomas Gramstad

