Formandens beretning
2018 bød på følgende:
Visionen
Vores vision er at internettet skal være tilgængelig for alle. Tilgængelig skal
forståes i bredeste forstand, dvs. at alle skal kunne benytte sig af de
teknologier der er retttet mod internettet fx en computer, en smartphone, en
webbrowser, email, hjemmesider, de forskellige sociale medier, routere,
servere og det der driver det - strøm. Da vi lever i en verden med meget stor
ulighed dvs. der er mennesker som ikke har strøm, der ikke har et (teknisk)
netwærk, der ikke har en computer eller en smartphone. Mennesker der ikke
har råd til andet end at ringe, hvis de har råd til det meget. Dem skal vi også
hjælpe. Samtidig har vi helt tæt på, så tæt som vores naboer, der dårligt kan
betjene en computer eller bruge deres smartphone til andet end at ringe fra
eller tage billeder med. Dem skal vi også hjælpe.
Internettet har gang på gang bevist at information og oplysning er nok til at
mennesker kan hjælpe sig selv. Derfor skal vores aktiviter være rettet mod
“gør-det-selv” oplysning. Dvs. løsninger som alle kan forstå og alle selv kan
bygge med et minimum viden og udstyr.
Aktiviteter
Det har været et meget stille år, vi har haft svært ved at definere nogle
aktiviteter. Dog fik vi defineret HOT - Hjemløses Online Træfpunkt og
udarbejdet en video omkring ideen. Der var ingen reaktion i 2018, men i 2019
har vi fået en henvendelse omkring at tilbyde en hjemløs en plads i et
bofællesskab. Vi har indsamlet ca 170 mobiltelefoner til hjemløse hvor langt
fleste skal repareres og de fleste skal have et nyt batteri. Det mangler
generelt opladere til telefonerne. Så det skal vi nok sættes fokus på i 2019!
Vi har fik etableret to servere i kælderen hos formanden. En med 128 GB RAM
og 64 kerner, men kun 300 GB hardisk. Nummer to med 64 GB RAM, 32
kerner og 2 TB i RAID. Vi har også et disk array med ca 8 TB disk plads og en
ekstra i reserve med 32 kerner og 128 GM RAM, men ingen disk. Det vidste
sig, at når de to første servere begyndte at lave beregninger via World Grid
Community, så trak de ca en 1 KWatt i timen hvilket bliver til 24 KWatt pr
døgn som koster ca 53,- Det vil årligt koster ca 19.345,- i strøm. Derfor venter
vi, med at have begge servere oppe indtil der er bedre økonomi eller billigere
strøm.
Der har været talt meget om hvad vi skulle satse på, som har medført at der
ikke er blevet gennemført meget andet etablering af vores servere samt
indsamling. Al udvikling har været konceptuelt. Der er kommet rigtig mange
gode ideer og prioritering er nødvendig for at komme videre.
Fokus har været på strøm og spoler, HOT og servere med containere til vores
medlemmer. Det kommer til forsat at være et område vi arbejer videre med i
2019.

Medlemmer
Der har været tilbagegang antallet af medlemmer, hvilket kun er forventeligt
når der har været meget lidt aktivitet.
2019
Fremadrettet skal vi fokusere på mindre mere overkommelige opgaver som
også vil tjene som trædesten til næste niveau.
Oplysningsvideoer og instruktionsvideoer synes at være en oplagt mulighed til
at fortælle om vores arbejde og om hvilke opgaver vi forsøger at løse. På den
front har undertegnede været alt for længe om at sætte en video sammen
omkring vores roadmap for vores mission.
Første opgave for 2019 må være et roadmap vi udvikler i fællesskab.
Velkommen til Fita.dk 2019!

