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Protokoll: 

1. Medlemsansökningar till operations@SWAMID.SE SWAMID 2.0 

operations@SWAMID.SE har fått in ett antal ansökningar till SWAMID 2.0 som 

operations@SWAMID.SE önskar få beslut om medlemskap på. Dessa bifogas som bilagor. 

operations@SWAMID.SE har gått igenom och finner att samtliga uppfyller kraven. 

Uppdaterad identitetshanteringsprocess för Högskolan i Gävle (i syfte att nyttja TCS). 

             Operations har inga kommentarer. 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Karlstad Universitet 

             Operations har inga kommentarer. 

Uppdaterad identitetshanteringsprocess för Linköping Universitet (i syfte att nyttja TCS). 

             Operations har inga kommentarer. 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Umeå Universitet 

             Operations har inga kommentarer. 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Örebro Universitet 

             Operations har inga kommentarer. 

Ansökan till SWAMID för Steneby 

SUNET-styrelsen vid sitt senaste möte har gett OK till Stenebys SUNET-ansökan, se: 

http://www.sunet.se/download/18.bec740f136518d115444/Protokoll+20120313.pdf 

STENEBY ansöker därmed på nytt om medlemskap i SWAMID. 

             Operations har inga kommentarer utöver att ansökan gäller SWAMID 1.0 och att ny förnyad 

ansökan till SWAMID 2.0 kommer att inkomma. 



   
SWAMID styrgrupp fattade beslut om att godkänna samtliga ansökningar enligt ovan. 

 

2. Information runt genomförd SWAMID workshop 

 

22-23 mars genomförde SWAMID en workshop på KTH. 

Mycket information som hanterades under två dagar. 

Resultat och dokumentation på SWAMIDs wiki: 

http://wiki.swamid.se/display/SWAMID/Workshop+1+2012%2C+SWAMID+2.0+implementering 

Kommande workshop planerad till den 11-12 juni. I samband med detta kommer en halvdag att 

ägnas åt OAUTH2 

 

3. Informationspunkter: 

Operations arbete med LoA-profiler: 

Vi har arbetat igenom Kantaras krav ett varv och arbetar nu vidare med att översätta dessa till de 

förhållanden som gäller ett svenskt lärosäte. 

Operations arbete med IdP-checklistan: 

Checklistan har presenterats på SUSEC samt SWAMIDs workshop. Inga stora kommentarer på 

innehållet har inkommit. 

 SWAMID Styrgrupp önskar att SWAMID presenterar checklistan samt övrig status vid det 

gemensamma UNITCF/HITCF mötet den 12-13 sep. 

Information runt skolfederationen: 

Arbetet med skolfederationen går framåt, lanseringsdatum satt till juni. Skolfederationen 

återanvänder mycket av SWAMIDs policy och rutiner vilket uppskattas mycket. 

SWAMID styrgrupp är positiv till och ser stora fördelar med samarbete och interfederation med 

skolfederationen, både på web SSO-sidan och till en eventuell eduroam utrullning.  

eduroam 

Efter nästa TREF kommer ca 97% av Sveriges studenter ha tillgång till eduroam, från dagens 93%! 

Arbetet med klient installationsverktyg (GÉANT CAT) pågår och ett par lärosäten har provat 

verktyget. CAT kommer att släppas i version 1.0 till juni 2012. 

SUNET gör ett upphandlingsförsök på eduroam till flygplatser mm. För information se: 

https://portal.nordu.net/display/SUNETtender/Home 

Akademiska hus har vid Umeå universitet ställt frågan om de kan ansluta sig till eduroam. 



   
Enligt nu gällande SWAMID policy är det inte aktuellt då SWAMIDs policy kräver att ansökande 

organisation skall kunna bli SUNET-medlem, vilket Akademiska hus inte kan idag. SWAMID styrgrupp 

önskar diskutera frågan vidare och bordlägger frågan till nästa möte för fördjupad diskussion. 

 

4. Nästa möte: 

7:e juni 10.00-11.30 

Videomöte 

 

 

5. Övriga frågor 

SWAMID styrgrupp önskar mer information om grupphantering inom SWAMID då detta ses 

som en stor utmaning. SUNET arbetar med ett grupphanteringsverktyg, COIP. Joakim N och 

Hans W enades om att dokumentera de vanligaste användningsfallen som Liu resp KTH har 

som underlag för fortsatt arbete med COIP. 

 

 

 

 

Vid pennan, Valter Nordh 


