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Protokoll  
fört vid styrelsesammanträdet den 4 juni 2009 

Närvarande ledamöter: 
Staffan Sarbäck, ordförande 
Johanna Berg 
Joel Brandell 
Gun Djerf 
Dan Henningson 
Calle Jansson 
Johnny Nilsson 
Ingela Nyström 
Per-Olof Rehnquist 
Johan Sigholm 
Sven Tafvelin 
 
Övriga närvarande: 
Eva Stensköld, sekreterare 
Hans Wallberg 
 
Förhindrade: 
Anita Hansbo 
Mille Millnert 
 
1. Inledning 
Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, 
samt riktade ett särskilt välkomnande till de två nya ledamöterna 
Johanna Berg och Dan Henningson. Johanna Berg är verksam vid 
Kulturrådet och Dan Henningson vid KTH Mechanics.  
 
Inga ytterligare ärenden fördes upp på dagordningen. Sven 
Tafvelin informerade styrelsen att han blivit invald i styrelsen för 
UNINETT.   
 
2. Beslut om dagordning och justeringsperson 
Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning. Till 
justeringsperson utsågs Gun Djerf. 
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3. Förgående mötes protokoll 
Ingela Nyström påpekade att en punkt från föregående mötes 
protokoll inte fanns med som punkt på dagordningen trots 
önskemål om detta från styrelsen vid mötet 2 april – hur styrelsens 
mandatperiod skall hanteras under övergångsperioden (punkt 6).  
 
Ordföranden uppdrog åt Hans Wallberg och Eva Stensköld att 
lyfta frågan kring de avgående ledamöterna i SUNET:s styrelse till 
Bengt Karlsson vid SUHF.  
 
I övrigt fann styrelsen inget att anmärka på i föregående mötes 
protokoll. 
 
4. OptoSunet – status och annan information 
Hans Wallberg gav en översiktlig beskrivning av trafiksituationen 
inom OptoSunet utifrån den trafik- och tillgänglighetsstatistik som 
numera finns tillgänglig via webben1. Tillgängligheten i 
OptoSunet under vintern/våren har varit god, utan något 
totalavbrott för redundant anslutna lärosäten.  
 
Ì mars inträffade ett totalavbrott (58 minuter) för valmyndigheten 
på grund av hanteringsfel vid omkonfigurering. Programvaran i 
4350 har också uppgraderats vilket lett till många avbrott i 
transmissionsutrustningen.  
 
Övrig information: 

• Virtuell serverlösning köps som en tjänst från NORDUnet 
vilket blir billigare än om SUNET köper utrustning och 
separat drifttjänst. Tjänsten kommer att kosta 843 tkr/år. 
Serverlösningen är skalbar och redundant och kommer att 
användas för SUNET:s nya webb-server, SUNET:s nya 
nätmötestjänst, Swamid, e-möten, SCS, för det nya 
dokumentationssystemet samt för befintliga och 
tillkommande SUNET-tjänster.  

• Swami personal, Leif Johansson vid Stockholms universitet 
går över till NUNOC/NORDUnet för att jobba med 
Swami-frågor. SUNET delfinansierar med Swami-medel. 

• Flera av SUNET:s kunder uppgraderar för närvarande sina 
anslutningar till GE eller 2xGE. 

• Vid SUNET-arkivet har flera av de punkter som kritiserats 
vid utvärderingen rättats till. Bland annat har en 
referensgrupp för innehållet skapats, statstik förs 
regelbundet, en innehållspolicy har publicerats, 
SourceForge är speglad. Utvärderingsgruppen vid 
SUNET:s tekniska referensgrupp är positiv till 

                                                      
1 http://stats.sunet.se/ 
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utvecklingen, men är eniga om att en årlig utvärdering av 
arkivet är nödvändigt för att bibehålla och stärka den 
positiva utvecklingen vid arkivet. 

  
5. Rapport om nätmötestjänsten  
Hans Wallberg rapporterade om läget för nätmötestjänsten och gav 
samtidigt en kortfattad bakgrund för de nya ledamöterna. SUNET 
har ingått avtal med Logica AB för e-mötestjänsten via Adobe 
Connect Pro. Installation kommer att ske 15-17 juni av Logicas 
egen personal, varefter driftpersonal kommer att belastningstesta 
systemet då det är på plats 22-26 juni. Tjänsten kommer att vara 
tillgänglig i begränsad omfattning från veckan efter midsommar 
2009 och den kommer inledningsvis att tillåta max 500 samtidiga 
användare. Avtalet med Logica innebär även att lärosätena kan 
beställa utbildning och användarstöd från weZupport.  
 
Någon avgift för användningen av SUNET:s e-mötestjänst 
kommer inte att tas ut av användarna under 2009, däremot kommer 
en kostnadsfördelningsmodell att tas fram inför 2010. Styrelsen 
föreslog att Hans Wallberg arbetar fram några olika förslag på 
kostnadsfördelningsmodeller för att presentera vid styrelsemötet 
24 september, så att styrelsen kan fatta ett beslut kring vilken 
modell som är den bästa vid senast styrelsemötet i december. 
 
Gun Djerf påpekade att ytterligare en viktig punkt för diskussion 
kring budget och VP för 2010 är hur befintligt avtal med Luleå 
tekniska högskola för tillhandahållande av nätmötestjänsten skall 
hanteras vid övergång till nytt system för e-möten.  
 
6. Kommunikationsplan 
Sekreteraren presenterade ett utkast till SUNET:s 
kommunikationsplan. Frågan kring en kommunikationsplan för 
SUNET diskuterades i styrelsen utifrån föreliggande förslag. Efter 
diskussionen var styrelsen enig om att en kommunikationsplan bör 
ha formen av ett policydokument – ett styrdokument för styrelsen 
som inte nödvändigtvis behöver förändras varje år. Till denna bör 
det även finnas en aktivitetsplan som fastläggar ramarna för de 
aktiviteter som skall genomföras under ett verksamhetsår. Detta 
dokument förnyas varje år och beslutas lämpligen av styrelsen i 
samband med VP och budget.  
 
Styrelsen uppdrog åt sekreteraren att presentera ett utkast till en 
sådan form med separat policydokument och aktivitetsplan vid 
nästa styrelsemöte 24 september. 
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7. Ny logga för SUNET 
Sekreteraren presenterade de tre förslag till ny logga som 
designbyrån Britny tagit fram för SUNET: räkning. Av de tre 
presenterade förslagen beslutade styrelsen att gå vidare med en 
revidering av förslag nummer 1.  
 
Sekreteraren ansvarar för att styrelsens åsikter kring ändringen av 
förslag nummer 1 kommer designbyrån tillhanda.  
 
8. Studentavstängning 
Hans Wallberg informerade styrelsen om att SUNET blivit 
felaktigt anklagad för att stänga av studenter från nätet. I ett öppet 
brev den 14 maj till ordförande för SUNET, Mille Millnert, riktas 
kritik mot att universitet/högskolor stänger av studenter från deras 
internetuppkoppling om de misstänks för upphovsrättsintrång. I 
brevet anges att SUNET skulle vara delansvarig för detta. I brevet 
anges Sveriges förenade studentkårer, Ung Pirat och 
Piratstudenterna som avsändare.  
 
Ordföranden i samråd med sekreterare och Hans Wallberg 
formulerade ett pressmeddelande som snabbt kom upp på 
SUNET:s webb, samt skickades till avsändarna för brevet och alla 
de större nyhetsredaktionerna.  
 
9. Lägesrapporter 
 
SUNET:s nya webb 
Sekreteraren informerade kring läget för SUNET:s nya webb. 
Förslag kring design av webbsida och ny logga har inkommit som 
ett direkt resultat av den workshop som hölls vid Vetenskapsrådet 
den 11 maj med nyckelpersoner från SUNET och webb-byrån, 
InternetBorder. Nästa steg är färdiga webbmallar och utbildning 
för SUNET-personal som skall arbeta med webben på olika sätt. 
 
Då arbetet med den nya nätmötestjänsten har haft företräde 
beräknas den färdiga SUNET webben föreligga någon gång efter 
sommaren.  
 
Infraservices 
Gun Djerf informerade kring läget för Infraservices. Den 21 april 
hölls en workshop som syftar till att sprida information om hur 
swami-tjänsterna kan användas.  
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Vårens Trefpunkt i Visby, TP20 
Hans Wallberg och Gun Djerf informerade om TREFpunkt 20 som 
hölls 13-14 maj i Visby, Gotland2. Deltagandet var stort, cirka 100 
deltagare och nästan alla högskolor var representerade.  
 
Höstens Trefpunkt, TP21 
Gun Djerf informerade om planeringen inför TREFpunkt 21 som 
sannolikt kommer att hållas i Stockholm någon gång i oktober. 
Parallellt med TP21 hålls sannolikt OptoSunetdagarna, med 
tonvikt på utbildning för de som är verksamma inom området.  
 
GÉANT-release 1-2 december 
Sekreteraren informerade kring läget för lanseringskonferensen för 
nästa generation av GÈANT-nätet som kommer att hållas 1-2 
december 2009 i Stockholm. Konferensen är ett samarbete mellan 
VR/SUNET, NORDUnet, DANTE samt Europeiska 
kommissionen3.  
 
10. Övriga ärenden och övrig information:  
Sekreteraren påminde om nästa styrelsemöte den 24 september 
som hålls vid World Trade Center i Stockholm.  
 
Ordföranden önskade hela styrelsen en trevlig sommar och 
avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
2 http://webbtv.compodium.se/trefpunkt20/ 
 
 
3http://www.se2009.eu/sv/moten_nyheter/2009/12/1/geant_pionjarer_inom_fra
mtidens_internet 
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Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Eva Stensköld 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Gun Djerf   Staffan Sarbäck 
 


