
   
Protokoll SWAMIDs styrgrupp, SWAMID BoT 

Datum: 2013-03-06 

Plats: Tulegatan 11, NORDUnet 

Närvarande: 

Valter Nordh – Föredragande 

Leif Nixon 

Ulrika Ringeborn 

Mona Åkerman 

Maria Häll, föreståndare SUNET 

Medverkande punkt 1-4, från operations@SWAMID.SE 

Anders Lördal 

Anders Nilsson 

Hans Nordlöf 

Hans Berggren 

Paul Scott 

Fredrik Åslund – via video 

Leif Johansson – via video punkt 5 

Frånvarande: 

Per Zettervall 

Joakim Nejdeby 

Hans Wohlfarth 

Sverker Holmgren 

Agenda/protokoll: 

1. Gemensamt möte med operations. 

Hur arbetar vi? Vi går gemensamt igenom hur vi arbetar med ansökningar, uppdateringar av 

metadata mm. 

 

2. Status på arbete inom SWAMID 

Genomgång av resultat från WS1 2013, 4-5 mars. 

Assurance Level, AL, arbetet går framåt. En genomgång av status och planerat införande. 

eduroam – Lite statistik (The Cloud mm) 

eduroam statistik rörande the Cloud återfinns på http://stats.sunet.se/eduroam/index.html 

AL-arbetet räknar vi med att ha i drift till hösten, efter remiss under sommaren. 

 

3. Medlemsansökningar SWAMID 2.0. 

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

Ansökan till SWAMID 2.0 för Linköpings Universitet 

Operations har inga kommentarer. 



   
Ansökan till SWAMID 2.0 för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

Operations har inga kommentarer. 

Närvarande biföll ansökningarna – Leif Nixon deltog ej för Linköpings ansökan då Leif är anställd 

vid Linköping. 

Då SWAMID styrgrupp inte var beslutsför (för få deltagare) tas kompletterande beslut via e-post 

alternativt nästa BoT-möte. 

 

4. SYLL-projektet, vad kan (bör?) SWAMIDs roll vara? 

I SYLL-projektet finns det ett krav på att produkten skall hantera SWAMID-inloggning. Trots tidig 

kontakt har detta stödet fallit bort eller inte implementerats på vägen. 

Operations tar förnyad kontakt med SYLL med hjälp av Mona i syfte att reda ut och ge det stöd 

som SYLL behöver för att integrera inloggningsprocessen med SWAMID. 

 

5. StudentIdP/eduID-projektet 

SWAMID BoT är utpekade till styrgrupp för eduID projektet. 

Vi diskuterar bifogad Projektplan, förväntningar och tidplan. 

Under www.sunet.se kommer det upprättas en plats (som kan peka vidare) där vi håller 

dokumentation etc runt projektet. 

 

6. Eduroam policy v2.0 på EU-nivå, SWAMID/SUNETs medlemskap 

På EU-nivå finns det sedan en tid tillbaka (juli 2012) en ny EU-policy som medverkande länder 

accepterar för fortsatt medlemskap i europeiska eduroam federationen. 

Operations har gått igenom den uppdaterade policyn och ser inga hinder i relation till vår 

nuvarande svenska eduroam policy (tekniska profil) till att gå med. 

Formellt är det SUNETs företrädare, dvs Maria Häll, som undertecknar och skickar in. 

SWAMID BoT rekommenderar SUNETs förståndare (Maria Häll) att skriva på den nya policyn. 

 

7. Nyttjandestatistik SWAMID? 

operations upplever att information om f-ticks, den metod som gör att SWAMID kan aggregera 

information, har gått ut till samtliga lärosäten. Dock ser vi inget upptag idag. 

Handlingsplan för att få större upptag? 

(se även protokoll sep 2012. F-ticks är applicerbart på både eduroam och SAML webSSO) 

SWAMID BoT vill att det tas fram informationsmaterial som beskriver nyttan med 

nyttjandestatistiken. Till detta kommer operations att ta hjälp av kommande 

informations/kommunikations ansvarig på SUNET. 

 

8. Nästa möte 

Nästa möte fastställdes till den 7:e maj kl 10.00-11.30, via video på 

https://connect.sunet.se/swamid 

 

9. Övriga frågor 

 



   
 

Vid pennan, Valter Nordh 

 


