Protokoll
fört vid styrelsesammanträdet kl. 13.00 den 10 mars 2010 vid
Vetenskapsrådet, Stockholm.
Närvarande ledamöter:
Mille Millnert, ordförande
Karin Bengtsson
Johanna Berg
Joel Brandell
Dan Henningson
Calle Jansson
Johnny Nilsson
P-O Rehnquist
Johan Sigholm
Sven Tafvelin
Övriga närvarande:
Eva Stensköld, sekreterare
Hans Wallberg
Förhindrade:
Gun Djerf
Ingela Nyström
Staffan Sarbäck
1. Inledning
Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, och
riktade ett särskilt välkomnande till Karin Bengtsson, som är ny
ledamot i SUNET:s styrelse. Karin Bengtsson är prorektor vid
Högskolan på Gotland.
Inga övriga ärenden fördes upp på dagordningen.
2. Beslut om dagordning och justeringsperson
Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. Till
justeringsperson utsågs Dan Henningson.
3. Förgående mötes protokoll
Styrelsen fann inget att anmärka på i föregående mötes protokoll.
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4. Statusrapport OptoSunet
Trafik- och tillgänglighetsstatistik
Hans Wallberg gav en översiktlig beskrivning av trafiksituationen
inom OptoSunet utifrån den trafik- och tillgänglighetsstatistik som
numera finns tillgänglig via webben1. Tillgängligheten i
OptoSunet har sedan förra styrelsemötet i december präglats av
enbart några fiberavbrott och brott i transmissionsutrustning, utan
några totalavbrott till redundant anslutna lärosäten.
Mest trafik med SUNET har återigen Umeå universitet.
Övrig information
• Samverkan med SNIC avseende
identitetshantering/federerad inloggning.
• Samverkan med DISC rörande forskning på federerade
registerdata, diskussioner kring förbindelse till
Socialstyrelsen och SCB.
• NUNOC-utvärdering 3 mars, Hans Wallberg och Johnny
Nilsson deltog vid möte i Köpenhamn. Driften har fungerat
mycket stabilt, revidering (uppdatering) av driftavtalet är
på gång.
• SWAMI – Umeå universitet har utsett Mikael Berglund
som ansvarig för SUNET:s SWAMI-avtal.
• Cross Border fiber, SUNET har fått ta emot en förfrågan
rörande möjligheten att på sikt knyta samman SUNET med
förbindelser i Norge och Finland.
5. Verksamhetsberättelse 2009
Sekreteraren presenterade verksamhetsberättelsen för 2009.
Styrelsen uttryckte önskemål om en tydligare struktur, så att det
blir tydligare vad som planerats för året och vad som
åstadkommits under det samma. Styrelsen markerade även att
SUNET inte enbart är ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet
utan en väsentlig verksamhet som sker på uppdrag av universitet
och högskolor.
Styrelsen var bortsett från denna formsak överens om godkänna
verksamhetsberättelsen för 2009. Sekreteraren tillser att de av
styrelsen föreslagna förändringarna genomförs i den version som
sedan görs publik.

1

http://stats.sunet.se/
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6. Verksamhetsplaner för projekt/verksamhet inom SUNET
Enligt styrelsens tidigare önskemål presenterades här
verksamhetsplaner för 2010 för en rad verksamheter och projekt
inom SUNET.
VP 2010 SUNET CERT
Hans Wallberg presenterade huvuddragen i verksamhetsplanen för
SUNET CERT:
 Utveckla rutiner för verifiering av central funktionalitet hos
SUNET-anslutna organisationer
 Ny version av ärendehanteringssystem
 Förbättrade rutiner för insamling av information och
detektering av botnets
 Utveckla/kryptera informationslistor
 Övergång till nya SUNET-webben
 Hjälpa lärosäten att automatrapportera
 Transits-kurs tillsammans med TERENA
 Kurs i incidenthantering
 Delta i samarbeten
VP 2010 SUNET-arkivet
Hans Wallberg presenterade huvuddragen i verksamhetsplanen för
FPT-arkivet:






Arbetet med att synliggöra arkivet
 Information till lärosäten
 Andra vägar
Utöka materialet i arkivet
 Open source
 Fler speglar
Uppdatera webben
 Funktionalitet
 Grafisk profil, koppling till SUNET-webben
Samarbeta
 SUNET och andra
Övrigt
 Referensgrupp

Hans Wallberg berättade även om den löpande utvärdering som
görs av den tekniska referensgruppen. En större utvärdering
kommer även att genomföras under våren/försommaren. Styrelsen
diskuterade även framtiden för arkivet, att det finns aktörer med
liknande verksamhet utan extern finansiering. Styrelsen enades om
att invänta kommande utvärdering och då återuppta frågan kring
arkivets roll i framtiden.
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VP 2010 för SUNET:s informationsverksamhet
Sekreteraren presenterade verksamhetsplanen för SUNET:s
informationsverksamhet. Enligt tidigare styrelsebeslut skall en
kortfattad aktivitetsplan presenteras för styrelsen inför varje nytt
verksamhetsår.







Arbetet med SUNET:s nya webb slutförs under våren
Avtal med NUNOC rörande drift av webbplatsen skall
slutföras snarast
Utbildningspaket för personer som kommer ha webbansvar
inom olika områden (drift/redaktörer)
En uppdaterad version av broschyr om SUNET på engelska
skall tas fram
TrefPunkter (2 st) och OptoSunet- dagar (1 st) skall hållas i
SUNET:s regi
Övrig utbildning utöver detta hålls i SUNET:s regi vid
behov

Nya tjänster inom SUNET
Hans Wallberg presenterade kortfattat de förslag till nya tjänster
för SUNET som diskuterats ett tag i den tekniska referensgruppen.
Input har även inhämtats från andra forskningsnät samt från möte
med lärosätenas IT-chefer (UNITCF).









Autentisering, auktorisering, etc
 Identitetshantering, -federation etc.
Mediadistribution
Arkivering
Tjänst för datadistribution
Tjänst för spamfiltrering
Enkätverktyg
Övervakning av lärosätens nät, servrar och nät
Drift av tjänster för SWAMI/SWAMID

Flera ledamöter var av åsikten att arkivering för högskolesektorn
är en alltför komplex verksamhet för SUNET att ge sig in i.
Styrelsen noterade även att spamfiltrering som en tjänst genom
SUNET sannolikt enbart kommer att attrahera mindre lärosäten.
De övriga förslagen uttryckte styrelsen sitt försiktiga stöd för. Den
tekniska referensgruppen bör därför fortsätta utvecklingsarbetet
med dessa nya tjänster (med undantag för arkivering som således
stryks helt från listan), för att sedan återkomma till styrelsen för
eventuella beslut då förslagen tagit mer konkret form.
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Nätmötestjänsten
Hans Wallberg rapporterade kring de aktiviteter som planeras för
nätmötestjänsten.
















Stabilisering
Återkoppling från användare
Fakturering
Utbyggnad
Användningsstatistik, lagringsstatistik
Aktuell webbinformation
Brandväggsfunktion, lastbalanserare, SSL-accelerator
Träff för nätmötesanvändare vid TP22
Avtal för nätmötesansvarig
Kundnöjdhetsundersökning
Integrering med telefonkonferenssystem
Erbjuda Adobe Presenter för multimediapresentationer
HD-kvalitet, koppling till H.323-videokonferenssystem
Integration med LMS-system
Undersöka alternativa eller kompletterande system

Hans Wallberg påpekade att det allra viktigaste för tjänsten just nu
är att få stabilitet i systemet, vilket inte finns fullt ut för
närvarande, det gäller framför allt support-ärenden som går via
Logica. Flera möten med ansvariga hos Adobe har även
genomförts och kommer att genomföras under februari och mars
månad.
Styrelsen diskuterade vilken organisationsform som är den bästa
genomförbara för förvaltning av nätmötestjänsten vid SUNET.
Man var enig om att organisationsformen för tjänsten behöver
lösas före man tar itu med den lista på åtgärdspunkter som finns.
Styrelsen uppfattade det som särskilt viktigt att arbeta för att det
vid varje högskola/universitet skall finns en utsedd kontaktperson
och lokal organisation för nätmötestjänsten som organisationen
inom SUNET kan ha direkt kontakt med.
Styrelsen beslutade att ge Hans Wallberg i uppdrag att återkomma
till styrelsen med ett förslag på en organisationsform under
SUNET för nätmötestjänsten. Styrelsen beslutade vidare att ge
Hans Wallberg och Mille Millnert i uppdrag att informera
universitets- och högskoleledningarna om vikten av att utse
kompetenta kontaktpersoner samt en lokal stödorganisation vid
varje högskola för nätmötestjänsten.
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7. Bokslut 2009 samt förslag till uppdatering av budget för
2010
Sekreteraren presenterade utfallet för 2009 för styrelsen. Ändrade
regler för anslagsredovisning vid Vetenskapsrådet från 2009 och
framåt innebär för SUNET:s del att den ingående balansen för
2010 blir något större än beräknat. Styrelsen beslutade att 50 000
kr av detta läggs på informationsverksamheten medan resterande
del läggs på posten för utveckling/utredning.
Styrelsen beslutade att ge Hans Wallberg och Eva Stensköld i
uppdrag att formulera ett förslag till verksamheter och projekt för
2010 som skulle kunna ingå i verksamhetsområdet
utveckling/utredning.
8. Ny ledamot SUNET:s tekniska referensgrupp
Hans Wallberg informerade styrelsen om att det finns behov av en
ny ledamot i den tekniska referensgruppen då Leif Johansson har
lämnat sin tjänst vid Stockholms universitet. Ett förslag, Johan
Berggren vid KTH, har arbetats fram av Hans Wallberg och
ordföranden i tekniska referensgruppen.
Styrelsen beslutade att förorda Johan Berggren som ledamot i
SUNET:s tekniska referensgrupp.
9. Ny framtidsgrupp för strategifrågor inom SUNET
Vid förra styrelsemötet uppkom frågan om behovet av ett
strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter.
Hans Wallberg informerade styrelsen om hur tidigare
strategiarbete inom SUNET sett ut, bland annat i den så kallade
Framtidsgruppen och den rapport som kom 2005 ”SUNET efter
2006”. I denna grupp ingick ledamöter från lärosäten som ej var
representerade i styrelsen samt ordföranden från styrelsen. Arbetet
skedde i form av besök vid lärosäten och andra NRENs samt
genom ett remissförfarande.
Hans Wallberg ställde frågan till styrelsen vilka arbetsformer och
vilken målsättning det förestående strategiarbetet bör ha.
Styrelsen var enig om att det inte finns behov av att ha ett fullt lika
omfattande strategiarbete som förra gången då förutsättningarna
idag är annorlunda. Vidare framhöll styrelsen att en
omvärldsanalys med fokus på tekniskt framåtblickande bör utgöra
projektets språngbräda. De var också överens om vikten av att i ett
sådant här strategiarbete se till de olika delområden som finns
representerade inom högskolevärlden; teknikområdet, forskning
och utbildning.
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Styrelsen uppdrog till Hans Wallberg att i samråd med
ordföranden återkomma vid nästa styrelsemöte med ett förslag på
vilka olika typer av grupper som skulle kunna ingå i ett
strategiarbete för SUNET. Önskvärt är då att områden som teknik,
forskning och utbildning finns representerade.
Styrelsen beslutade att ett år är en rimlig tidshorisont för leverans
inom projektet.
10. Utvärdering
Sekreteraren föredrog ärendet om en framtida utvärdering av
SUNET. Styrelsen diskuterade huruvida en utvärdering av SUNET
bör ske i SUNET:s egen regi under 2010 eller om man bör invänta
den utvärdering som i dagsläget är planerad att genomföras tidigast
under 2011 av rådet för forskningens infrastruktur (RFI) vid
Vetenskapsrådet.
Styrelsen beslutade att avvakta till 2011 med frågan, samt att
fortsätta bevaka hur frågan hanteras i rådet för forskningens
infrastruktur under 2010.
11. Rapporter – uppföljning
TREFpunkt 22 Växjö 5-6 maj
Hans Wallberg informerade om den TREFpunkt som kommer att
hållas i SUNET:s regi i Växjö 5-6 maj som del av en hel SUNETvecka med olika arrangemang.
SUNET-webben
Sekreteraren informerade om hur arbetet fortskrider med den nya
webben. En SLA är på väg att färdigställas mellan SUNET och
NUNOC som skall drifta webben. Internet Border som tagit fram
design och sidmallar har fått ett förnyat uppdrag av SUNET att
under vårvintern migrera innehåll från den gamla till den nya
webben. Den nya webben förväntas bli publik senast till
TREFpunkt i Växjö.
Remissyttrande eID
Sekreteraren informerade om det remissyttrande som inlämnats
från Vetenskapsrådet som svar på betänkandet ”Strategi för
myndigheters arbete med e-förvaltning (SOU 2009:86), där en
ledamot i SUNET:s tekniska referensgrupp, Leif Johansson, på
uppdrag av SUNET:s styrelse lämnat underlag till
vetenskapsrådets remissvar.
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12. Årets mötestider
Ordföranden påminde styrelsen om årets kommande mötestider
och om att nästa möte blir ett e-möte via Adobe Connect.
•

25 maj 13.00 (e-möte)
o

•
•

Beslut specifika belopp lärosätena kvartal 3 och 4 för 2010

30 september 10.00 (e-möte)
2 december 10.00 (på VR, Hajen)
o
o
o
o

VP 2011
Budget 2011
VP från SUNET:s övriga samarbetsprojekt för 2011
Beslut specifika belopp lärosätena kvartal 1 och 2 för 2011

13. Övriga ärenden och övrig information
Inga övriga ärenden fanns på dagordningen och ordföranden
avslutade mötet.

Vid protokollet:

Eva Stensköld

Justeras:

Dan Henningson

Mille Millnert
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