20 mars 2013

Maria Häll, ny föreståndare för
SUNET
Hej!
Efter sex hektiska veckor som ny CEO/föreståndare
för SUNET så börjar jag bli riktigt varm i kläderna.
Jag är anställd av Vetenskapsrådet och detta har
också öppnat nya dimensioner för mig, vilket är
mycket spännande. Det är mycket på gång inom
SUNET men en av de saker som jag redan nu känner
att jag vill prioritera är att vidareutveckla SUNET:s
kontakter och dialog med universitet och högskolor,
men också med forskare ute på våra olika lärosäten.
Detta för att fånga upp de behov som finns och vad
SUNET kan erbjuda i enlighet med den strategi som
SUNET tog fram hösten 2011.
Jag har en bakgrund som civilingenjör i datateknik
från Luleå Tekniska universitet.
Efter avslutade studier började jag jobba inom
stålindustrin med systemering, programmering och
logistik. Efter ett antal år som IT-ansvarig vid
Sandvikens kommun blev jag ansvarig för att bygga
upp stadsnätet GavleNet i Gävle. Det var fantastiska
år med entreprenörsanda och fiberutbyggnad mitt
under ”IT-eran” i slutet av 90 talet. År 2000 blev jag
IT- och bredbandsstrateg vid Sveriges Kommuner och
Landsting där jag var projektledare för ett projekt i
syfte att stötta kommunerna i deras
bredbandssatsningar under den tid som regeringen
delade ut flera miljarder kronor i stöd till
bredbandsutbyggnad ute i landet. Januari 2003
började jag jobba på
Regeringskansliet/Näringsdepartementet som politisk
sakkunnig i IT- och transportfrågor för tidigare
infrastrukturminister Ulrica Messing. Jag fortsatte
sedan jobba för henne i rollen som kansliansvarig för
den dåvarande regeringens rådgivande grupp ITpolitiska frågor (den IT-politiska Strategigruppen).
Efter regimskiftet 2006 fortsatte jag att jobba på
Näringsdepartementet, som ämnessakkunnig på
enheten för IT-politik - innan jag ett par år senare
befordrades till kansliråd. De senaste åren har jag
haft många internationella engagemang, inte minst
som vice ordförande i GAC (ICANN:s Government
Advisory Committe), co-char för RIPE Cooperation
Working Group och engagemang i FN organet
Internet Governance Forum (IGF). Mina hjärtefrågor
under de senaste åren har varit ett öppet, globalt och
robust Internet på både internationell och nationell
nivå, och inte minst frågan om införande av IPv6 och
DNSSEC.
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I detta perspektiv känns det oerhört roligt att få ta
sig an SUNET, dess verksamhet och alla de
möjligheter och utmaningar vi har framför oss. Jag
önskar ha en öppen och aktiv dialog med de olika
intressenter vi har omkring oss och jag ser fram emot
många positiva och intressanta möten och
diskussioner framgent. Jag avser också att
löpande återkomma med fler nyhetsbrev från SUNET
och på bästa sätt försöka utveckla dialogen med vår
omvärld.
Vi hörs och ses!

Vi tackar Hans Wallberg
I begynnelsen var SUNET, och Hans
Wallberg!
Det började i början av 1980-talet, när
SUNET var ett forsknings- och
utvecklingsprojekt för svenska
dataforskare, och som så småningom
banade vägen för Internet i Sverige.
Mycket har hänt sedan dess; Idag är
SUNET framför allt universitetens och
högskolornas gemensamma organisation
och infrastruktur för nationell och
internationell datakommunikation, som
också erbjuder sina anslutna
organisationer en rad olika datatjänster.
Efter alla dessa år med SUNET så har
Hans nu tagit pension. Det är inte lätt
att tacka av en så legendarisk person
som Hans. Hans har funnits med "i alla
tider" och SUNET är för evigt förknippat
med Hans.
Från alla Hans SUNET-vänner, och andra
personer som på olika sätt är och har
varit knutna till SUNET, vill vi nu rikta
ett stort och varmt TACK och skicka
många varma hälsningar till Hans för
alla dessa år och stora insatser för
SUNET och för Internet i Sverige!

På gång inom SUNET

Café Connect till Luleå
Tekniska Universitet

SUNET:s nya tjänst
SUNET Survey

SUNET-dagarna
på Mittuniversitetet
i Östersund

Sedan årsskiftet har Café
Connect, vårt
gemensamma virtuella
supportrum, fått en ny
hemvist vid Luleå Tekniska

Efter offentlig upphandling
har SUNET valt att erbjuda
anslutna organisationer det
webbaserade
enkätverktyget Artologik

Vårens SUNETdagar går av
stapeln på
Mittuniversitetet,
måndagen den 15 april till
torsdagen den 18 april.

Universitet. Janne Nyström
och kollegorna på
Universitetsbiblioteket,
Learning Resource Center,
LRC har tagit över
stafettpinnen från Karlstads
Universitet. Vi tackar båda
lärosätena för sitt
engagemang. Länk till
Café Connect

Survey&Report. SUNET
Survey är en molnbaserad
tjänst som kan användas
för bl.a. enkäter,
kursutvärderingar eller
medarbetarundersökningar.
Läs mer om tjänsten här.

Senaste anmälningsdag är
8 april, men notera att
hotellrummen måste bokas
tidigare!
För att ta del av det
spännande programmet
och såklart anmäla sig, se
här.
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