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Datum/Date

2012-06-12

Protokoll
fört vid styrelsesammanträdet (E-möte) den 12 juni 2012.
Närvarande ledamöter:
Kåre Bremer, Ordförande
Karin Bengtsson
Dan Henningson
Marie Fryklöf
Edvin Norling
Ingela Nyström
Tony Ottosson Gadd
Peter Parnes, från punkt 6
Per-Olof Rehnquist
Övriga närvarande:
Börje Josefsson, t.f. föreståndare för SUNET
Ann Matzén, sekreterare
Maria Vårenius
Förhindrade:
Johanna Berg
Carl-Gustaf Jansson
Hans Wallberg
1. Inledning
Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, särskilt Börje Josefsson som
vikarierar för Hans Wallberg.
Ordförande inledde med att informera styrelsen om att ledamoten Torbjörn Widh och
studeranderepresentanten Martin Millnert avgått på grund av andra åtaganden. Nominering av
nya ledamöter hanteras av SUHF och SFS och deras förslag kommer att skickas till Vetenskapsrådet. Om tidplanen håller kommer beslut att fattas av rådet för forskningens infrastrukturer den
13-14 september 2012.
Styrelsen framförde på förslag av ordföranden en gemensam hälsning till Hans Wallberg som är
sjukskriven.

2. Beslut om dagordning och justeringsperson
Styrelsen beslöt att arbeta enligt utsänt förslag till dagordning, med tillägget att som övrig fråga
på begäran av Tony Ottosson Gadd ta upp regler för anslutning till SUNET och avgifter.
Till justeringsperson utsågs Edvin Norling.
3. Föregående mötesprotokoll
Styrelsen fann inget att anmärka på i föregående mötes protokoll.

SUNET - Swedish University Computer Network
Vetenskapsrådet, Box 1035, SE 101 38 Stockholm, Sweden
Besöksadress/Visiting address
Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

info@sunet.se
www.sunet.se
www.vr.se

Tel/Phone +46 8 546 44 000
Org nr/Vat no 202 100-5208
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4. Statusrapport OptoSunet
Trafik- och tillgänglighetsstatistik
En översiktlig beskrivning av trafiksituationen inom OptoSunet utifrån den trafik- och
tillgänglighetsstatistik finns tillgänglig via webben1.
a. Trafikstatistik
Börje Josefsson informerade styrelsen om trafikstatistiken.
b. Tillgänglighetsstatistik
Börje Josefsson informerade styrelsen om ett kort totalavbrott på KTH som
inträffade kl. 04:30 på morgonen den 28 mars. Felet konstaterades bero på ett
mjukvarufel.
Fiberavbrotten ökar alltid under våren på grund av grävarbeten. I år har det hittills
endast påverkat redundansen.
En mjukvaruuppgradering i de centrala routrarna har inneburit ett avbrott för de
icke-redundant anslutna kunderna.
Rapport från TDC rörande bortkoppling av Umeå universitet.
Efter att styrelsen önskat information om vilka åtgärder TDC har vidtagit för att
undvika den här typen av fel så har Hans Wallberg fått följande svar vilket han
bedömer ska förebygga ett upprepande av problemet: ”Den 9 januari fick vi
bekräftelse från TDC att de fysiska fiberuppgifterna har verifierats och avstämts med
fiberleverantörens dokumentation och att TDC har uppdaterat sina stödsystem med
uppgifterna.”
c.

1

Aktiviteter/övrigt
•

Eventuell tveksam avlyssning av SUNET:s nät där styrelsen önskade
information om liknande projekt finns.
Hans Wallberg har lämnat följande svar på den frågan: ”Nej, det finns inget
liknande. MonNet är helt unikt och uppkom eftersom det fanns ett intresse
att göra trafikmätningar för att bättre förstå trafiken.

•

Pågående upphandlingar
Börje Josefsson informerade styrelsen om pågående upphandlingar.

http://stats.sunet.se/

o

eduroam
Det pågår ett arbete med att ta fram avtal med leverantören.
Driftstart beräknas ske i början av hösten.

o

Enkätverktyg
Kravspecifikationsgruppen med representanter från 4-5 lärosäten har
tagit fram upphandlingsunderlag. Det kommer att skickas ut inom
kort och har en svarsperiod till i början av augusti.
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•

Cross border fiber Sverige-Finland
SUNETs motsvarighet i Finland, FUNET, gör en utbyggnad mellan Kemi
och Luleå. Det är för att förbättra nätkapacitet i den norra delen av norden.

5. Fastställande av uttag för lärosätena år 2012
Sekreteraren informerade styrelsen om uttaget för lärosätena gällande år 2012.
Johannelunds teologiska högskola och Röda korsets högskola har anslutits till SUNET under
våren och deras avgift kommer att justeras under hösten vilket tas upp vid kommande
styrelsemöte.
Styrelsen beslutade att fastställa uttaget för lärosätena gällande år 2012 enligt bifogat underlag
och gav sekreteraren i uppdrag att informera lärosätena.
6. SUNET:s informationsverksamhet
Maria Vårenius informerade styrelsen om sitt arbete med SUNET:s informationsverksamhet.
a.

Uppdaterad kommunikationsplan
Ett förslag på en uppdaterad kommunikationsplan har skickats till alla ledamöter i
styrelsen.

Styrelsen diskuterade bland annat vilka målgrupper SUNET vänder sig till. När det gäller
lärosätena bör man föra en dialog med de personer som har ett övergripande ansvar och inte t ex
enskilda forskare.
På grund av tekniska problem och många synpunkter beslutade ordförande att diskussionen
fortgår via e-post och bordlade frågan till nästa styrelsemöte.
7. SUNET:s modell för införande och förvaltning av tjänster
Börje Josefsson informerade styrelsen om SUNET:s modell för införande och förvaltning av
tjänster. Frågan bordlades vid föregående styrelsemöte.
Styrelsen var nöjd med den uppdaterade modellen samt informationen som delgavs dem och
beslutade att fastställa SUNET:s modell enligt bifogat underlag. Styrelsen gav också föreståndaren uppdraget att tillsätta och leda en affärsplaneringsgrupp som har ansvar för dessa
processer. Gruppen bör bestå av 4-5 ledamöter.
8. Ansökan om att Chalmers studentkår vill att deras kommersiella verksamhet ska kunna
använda sig av befintlig SUNET-anslutning.
Börje informerade styrelsen om den inkomna ansökan från Chalmers studentkår vilket
bordlades vid föregående styrelsemöte.
Styrelsen efterfrågade någon form av policy för denna typ av verksamhet. Viktigt att man ser
över det legala för SUNET, framförallt gällande regelverk och randvillkor för att utreda hur det
fungerar ut i organisationerna. Det är också viktigt att SUNET kan svara ja/nej på förfrågan om
anslutning av organisationer.
Styrelsen gav föreståndaren uppdraget att inleda en informell kontakt med Chalmers studentkår
kring den aktuella ansökan och återkoppla till ordförande.
När det gällde frågeställningen kring regelverk och policy beslöt styrelsen att bordlägga punkten
till nästa styrelsemöte.
Anmält jäv: Tony Ottosson-Gadd
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9. Förslag på ledamöter till VR:s rekryteringskommitté inför rekrytering av SUNET:s
föreståndare.
Ordförande och sekreterare informerade styrelsen om rekrytering av ny föreståndare.
En rekryteringsannons är nu färdigställd innehållande den kravprofil som styrelsen beslutade
den 12 april 2012. Enligt planerna ska annonsen gå ut torsdagen den 23 augusti och sista
ansökningsdag är fredagen den 14 september.
Styrelsen beslutade att ge ordförande mandatet att i samråd med VR:s GD Mille Millnert
tillsätta ledamöter till den rekryteringskommitté som ska ansvara för rekryteringen av ny
föreståndare för SUNET.
10. Rapportering/uppföljning
a. Upphandling av synkronisering- och lagringstjänst.
Börje Josefsson informerade styrelsen om den nya SUNET-Box tjänsten. Avtalet
undertecknades den 23 mars 2012. Avtalsförhandlingarna har varit framgångsrika och det
är viktigaste är kanske att det är svensk lagstiftning som gäller och att Box ställer upp på
Datainspektionens krav på hantering av personuppgifter.
Status
•
•
•
•
•
•
•

Integrationen mellan SUNET och Box är på plats sedan v. 20.
Alla fyra piloterna (LiU, UmU, KTH och Chalmers) är sedan v. 22 igång
med pilotarbetet och alla siterna har riktiga användare i systemet. Chalmers
och LiU har under pilotfasen även släppt tjänsten till studenterna.
Det finns en demo-site uppe vilket många är intresserade av. Idag är det
användare på tjänsten från både lärosäten och myndigheter.
En styrgrupp har bildats och har följande representanter: Tony Ottosson
Gadd (Chalmers), Joakim Nejdeby (LiU), Sören Berglund (UmU), Hans
Wohlfarth (KTH), samt Hans Wallberg och Börje Josefsson (SUNET).
Tony och Joakim arbetar med att ta fram ett dokument som ska belysa frågor
kring juridiken och lagring i molnet.
Det sker avstämningar varje vecka med representanter från Box, Sunet och
lärosätena från pilot-gruppen.
Det verkar inte föreligga några hinder att lansera tjänsten i augusti som
planerat. De frågeställningar som kommer upp under piloten innebär
förhoppningsvis en smidig start för nya organisationer.

De från styrelsen som är intresserade av mer information och framförallt demo-siten kan
kontakta Börje Josefsson.
b. Rapport efter vårens SUNET-vecka i Västerås
Marie Fryklöf informerade styrelsen om vårens SUNET-vecka.
• Vårens SUNET-vecka ägde rum på Mälardalens högskola, Västerås, den 26-29 mars.
Veckan var välbesökt och enligt utvärderingen uppskattad. I utvärderingen framgick
det att deltagarna även i fortsättningen vill att SUNET-veckan hålls på olika platser
runt om i Sverige. De uttryckte även sin önskan att fortsätta med en höst- och
vårvecka.
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c. Information inför höstens SUNET-vecka i Malmö
Marie Fryklöf informerade styrelsen om höstens SUNET-vecka.
• Höstens SUNET-vecka äger rum på Malmö högskola, den 22-25 oktober.
Planering inför höstens vecka pågår. Tanken är att man denna gång ska ha två
gemensamma halvdagar för alla delarrangörer och på så sätt nå ut med information
och intressanta ämnen till fler.
11. Mötestider för hösten 2012
Följande mötestider gäller för hösten 2012:
•
•

Onsdagen den 12 september, kl. 10:00-12:00. E-möte.
Onsdagen den 5 december 10:00-12:00. Mötet äger rum på Vetenskapsrådet.

12. Övriga ärenden och övrig information
Tony Ottosson Gadd tog upp att SUNET behöver se över sitt regelverk eftersom
förutsättningarna för anslutning och tjänster förändras. Det blir t ex fler privata högskolor och
olika konstellationer av delägare.
Styrelsen beslutade att Tony Ottosson Gadd skickar mer bakgrundsinformation till ordförande
så att han blir insatt i problemställningen och att frågan därefter lyfts vid nästa styrelsemöte.
13. Nästa möte
Nästa möte är onsdagen den 12 september, kl. 10.00–12.00. Det är ett e-möte via Adobe
Connect.
14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade styrelsen för ett bra möte, önskade alla en skön sommar och avslutade.

Vid protokollet:

Ann Matzén

Justeras:

Edvin Norling

Kåre Bremer

Uttaxering 2012
BTH
CTH
DU
GU
HB
HGO
HH
HHS
HIG
HIS
HJ
HKR
HV
IRF
JLU
KAU
KI
KTH
LIU
LNU
LTU
LU
MAH
MDH
MIUN
ORU
RKH
SH
SLU
SU
THS
UMU
UU

Blekinge Tekniska Högskola
Chalmers
Högskolan Dalarna
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Högskolan på Gotland
Högskolan i Halmstad
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Högskolan i Jönköping
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Institutet för rymdfysik
Johannelunds teologiska högskola
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linneuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Mittuniversitetet
Örebro universitet
Röda Korsets högskola
Södertörns högskola
Sveriges lantbruksuniversitet
Stockholms universitet
Teologiska Högskolan i Stockholm
Umeå universitet
Uppsala universitet
Totalt 2012:

Q1
259 323
1 501 026
316 068
2 767 335
308 373
106 839
263 457
188 064
304 269
215 979
426 849
237 597
238 989
17 167
0
537 168
2 814 672
1 864 467
1 715 727
822 630
765 171
3 430 005
642 480
442 266
504 045
577 683
0
359 508
1 511 025
2 203 527
9 786
1 950 621
2 715 003
30 017 119

Totalt alla lärosäten för 2012: 103 090 643

Q2
259 323
1 501 026
316 068
2 767 335
308 373
106 839
263 457
188 064
304 269
215 979
426 849
237 597
238 989
17 167
0
537 168
2 814 672
1 864 467
1 715 727
822 630
765 171
3 430 005
642 480
442 266
504 045
577 683
0
359 508
1 511 025
2 203 527
9 786
1 950 621
2 715 003
30 017 119

Korr Q1+Q2
‐20 132
147 161
‐12 364
‐5 149
‐2 619
‐1 186
1 539
27 204
‐7 433
2 952
‐24 910
7 299
‐5 495
0
0
‐23 041
‐43 913
131 757
27 250
‐35 450
‐20 458
‐45 545
1 586
‐13 591
‐62 555
2 216
0
‐10 423
59 637
‐89 185
‐649
23 638
64 409
72 550

Q3
248 652
1 570 950
309 141
2 758 179
306 330
105 993
263 601
201 204
299 832
216 942
413 394
240 678
235 677
17 167
???
524 382
2 786 043
1 925 829
1 725 255
802 968
753 135
3 399 096
641 745
434 427
471 603
577 416
???
353 448
1 537 212
2 153 742
9 441
1 957 782
2 740 707
29 981 971

Q4
107 748
680 745
133 959
1 195 209
132 744
45 930
114 225
87 186
129 927
94 008
179 136
104 292
102 126
17 167
???
227 232
1 207 284
834 525
747 609
347 952
326 358
1 472 940
278 088
188 250
204 360
250 212
???
153 159
666 123
933 288
4 089
848 373
1 187 640
13 001 884
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Börje Josefsson

SUNET modell för införande och förvaltning av tjänster
I den strategi för 2012-2014 som SUNETs styrelse fastställde i december så säger man att
SUNET ska erbjuda användarvänliga IT-tjänster som stödjer svenska universitet och
högskolors gemensamma/generella behov inom forskning, utbildning och administration.
För att kunna leva upp till detta så behöver SUNET en modell för hur man fångar upp
behoven av sådana tjänster, prioriterar bland dessa, samt inför tjänster enligt strategins
kriterier, till exempel enligt nedanstående figur:

Syftet med behovsfångstprocessen är att leverera idéer till förbättringar för SUNET. Detta kan
innebära förslag till nya tjänster eller funktioner - eller förslag på tjänster och funktioner som
bör avvecklas. Behovsfångst bör i huvudsak ske så nära kunderna som möjligt och aktiviteter
i denna process bör alltså till stor del genomföras av SUNETs kunder.
Syftet med planeringsprocessen är dels att samordna planering mellan olika tjänster så att rätt
resurser allokeras till prioriterade förbättringar och dels att underhålla en övergripande
aktivitetslista för SUNET. Denna lista, med prioriteringar, kommer att bestå av nya tjänster,
förstudier och andra förbättringar som berör hela SUNET.
SUNETs styrelse föreslås uppdra till SUNETs föreståndare att tillsätta och leda en
affärsplaneringsgrupp som har ansvar för dessa processer. Gruppen bör bestå av 4-5
ledamöter. En dialog med UNITCF och HITCF bör ske vid urvalet av ledamöter till gruppen.
Denna affärsplaneringsgrupp:
• Ansvarar för övergripande planering och prioritering av SUNETs förbättringsarbete och
tjänsteutveckling.
• Möts regelbundet, dock minst 4 gånger per år - lämpligtvis kompletterat med kortare Emöten med tätare intervaller.
• Ansvarar för övergripande affärsplanering och driver behovsfångstprocessen.
• Underhåller och publicerar en prioriterad lista på nya tjänster samt förbättringsåtgärder.
• Samordnar övergripande planering med tjänsternas styrgrupper och systemförvaltare.
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Tjänsteområden
Föreståndaren och affärsplaneringsgruppen föreslås få mandat att handha de tjänsteområden
som SUNET redan idag verkar inom. Om man i behovsfångstprocessen finner att det finns
intresse för att SUNET ska utföra tjänster för lärosätena inom andra områden än de nuvarande
så hänskjuts sådana frågor till SUNETs styrelse för beslut huruvida ett nytt tjänsteområde ska
inrättas.
Nedanstående bild visar de tjänsteområden inom vilka SUNET verkar idag, med exempel på
tjänster inom respektive område (potentiellt framtida tjänster är markerade med *).

