Regionsamling Vår 2010
Regionssamlingen kjøres som planlagt Fredag 7.mai
Regionsrepresentanter kan da delta i Holmenkollstafetten Lørdag 8. mai
Det blir også arrangert JavaZone workshop i løpet av helgen som alle er velkomne til å delta på.
Deltakerne som skal bo på hotell Scandic KNA må selv legge ut for overnattingen med kredittkort og får dette refundert i etterkant av
javaBin.
(1305,-/natt, singelrom, bookingkode:JAV070510)

Forrige samling
Regionsamling Høst 2009
Regionsamling Høst 2009 Referat

Påmelding
Meld deg på regionsamlingen Fredag 07 - Søndag 09 mai 2010
Hvor: Know IT Objectnet sine lokaler i Vika. Google Maps
Når: 07.05.2010 09:00-17:00 (Optional 08.05.2010 - 09.05.2010)
Region

Hvem

Overnatting
fre

Overnatting
lør

Kommentar /
Holmenkollstafetten

N/A

Kristian
Brandser

Egen overnatting

Egen overnatting

Skal heie :)

N/A

Stig Lau

Overnatter på
låven

Overnatter på
låven

er redd jeg har meldt meg på...

Bergen

Erlend Birkenes

Ja

Ja

Deltar på stafetten

Bergen

Kristian Berg

Ja

Ja

Deltar på stafetten

Sørlandet

Jaran Nilsen

Ja

Ja

Drikker øl og heier
Eller, deltar var det vel egentlig...

Stavanger

-

-

-

-

Trondheim

-

-

-

-

"Innlandet"

Mathias Bjerke

Ja

Ja

Bekreftelse er sendt hotellet Fredag 9.de April, bookingreferanse; JAV070510
Hvis du har lyst til å delta men ikke har fått meldt deg på så er det fortsatt sjanser, si ifra :)

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Status for regionene Rapportering til Årsmøte 2010
Gjennomgang av Budsjettet 2010 for regionene
Nye confluence - Rutiner og sjekk av kontoer
JavaZone 2010 deltakelse
Landskongress 2010 - Landskongress 2010
Planen vår fra høstens samling om å sende møteinvitasjoner til alle-regioner@java.no fungerer dårlig. Kan vi gjøre dette på annen måte, eller må
vi bare skjerpe oss?
Lisenser til foredragsholdere
a. "problemene" med JetBrains i vinter - bør vi ha en registrert lisens-ansvarlig i hver region - enklere for lisensutstederene å holde orden
på oss
b. Hvordan strategi skal vi ha for dem som holder flere foredrag i løpet av et år? Frist for å løse inn lisenser?
c. En idé at det gis en kode til foredragsholderene, slik at vi kan holde oversikt over hvilke lisenser som er gitt ut og når de evt går ut på
dato?
d. Hvordan håndterer de forskjellige regionene dette?
Gaver til foredragsholdere - skal vi fornye oss litt eller er vin fremdeles good? Hva med en bok? Ny bok hvert år eller hver 6. måned? Kan hjelpe
med å dra foredragsholdere, da de kan utvide bokhylla si
Facebook-page for javaBin - én side for alle regioner (som twitter-kontoen), eller separate sider pr region?
"Reklame" på medlemmer-listen -> kurs etc. Hvordan er policy på dette?
Legg til saker du vil ta opp med resten av javaBin

Referat

Referat fra Regionsamlingen Vår 2010

Tidsplan
Fredag
Tid

Hva

09:00

Oppmøte Know IT Objectnet Google Maps

09:30

Prioritering og gjennomgang av
møteagenda

12:00

Lunsj på San Leandro tapas bar

12:30

Videre gjennomgang av møteagenda

15:30

Utarbeidelse av tiltak og konklusjoner

16:30

Møte retrospektive

17:00

Innsjekk på Scandic KNA Google Maps

18:30

Middag

Lørdag
Tid

Hva

15:00

Holmenkollenstafetten
Påmelding:
http://doodle.com/6ce8vi2zzvwy7g8m

21:00

Middag på Trancher

Søndag
Tid

Hva

10:00

JavaZone workshop

16:00

Avreise / Dimisjon

Praktisk info
Det inviteres også til å delta i / overvære Holmenkollstafetten på lørdagen 08.mai hvor javaBin stiller med eget lag !! Det vil også arrangeres en JavaZone
workshop i løpet av helgen hvor regionrepresentanter er velkomne til å delta.
Det er muligheter for deltakelse i form av løping av etappe eller heing på på lørdagen for den enkelte.
Hvis du ønsker å være med på dette så sier du spesifikkt fra om dette i kommentarfeltet over.
*NB: Det er fortsatt plasser på laget "Duke Superstars" til Holmenkollstafetten!!*
Meld deg på her: http://doodle.com/6ce8vi2zzvwy7g8m
Nøl ikke med ta kontakt om du har spørsmål.
Mvh.
Kristian Brandser
Mob: +47 977 69 594
Epost: kmb@knowit.no

