
   
   

Protokoll SWAMIDs styrgrupp, SWAMID BoT 

Datum: 2012-09-07 

Plats: Videomöte 

Närvarande: 

Valter Nordh – Föredragande 

Leif Nixon 

Ulrika Ringeborn 

Per Zettervall 

Joakim Nejdeby 

Hans Wohlfarth 

Mona Åkerman 

 

Frånvarande: 

Sverker Holmgren 

Övriga närvarande: 

 

 

Agenda/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. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Jönköpings Högskola. Ingen förändring av tidigare IdM-process. 

Operations har inga kommentarer. 

 

Uppdaterad identitetshanteringsprocess för Linnéuniversitetet (i syfte att nyttja TCS). 

Operations har inga kommentarer. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Stockholms Dramatiska högskola 

Operations har inga kommentarer. 

 

SWAMID BoT biföll samtliga ansökningar. 

För Linnéuniversitetet deltog ej Ulrika Ringeborn i beslutet pga jäv. 

 



   
2. Ny Logotyp för SWAMID  

Se bifogat förslag, framtaget i syfte att starkare återspegla SWAMIDs koppling till SUNET. 

Logotypen är framtagen i samråd med SUNET (Börje Josefsson) som stödjer utseendet. 

SWAMID BoT antog nya logotypen. 

 

3. IdM-checklistan  

SWAMIDs IdM-checklista skall diskuteras och sättas i version 1.0, med information tillagd att 

denna kommer att vara obligatorisk för medverkan i SWAMIDs kommande LoA1 och 2 profiler. 

SWAMID BoT fastställde SWAMIDs IdM-checklista (återfinns under policy på www.swamid.se). 

SWAMID BoT rekommenderar starkt samtliga medlemmar i SWAMID att verifiera att nuvarande 

IdM-miljöer uppfyller listan. 

För SWAMIDs kommande LoA1 och LoA2-profiler kommer IdM-checklistan att ingå som ett krav. 

 

 

 

4. Nästa möte 

Nästa möte möte för SWAMID BoT är i SUNET-veckan, 25 okt kl 13.00 Malmö Högskola. 

 

5. Övriga frågor och information 

För information: 

Nästa SWAMID WS är planerad till den 9-10 okt. 

 

Ny eduroam policy för EU, version 2 är släppt. Till nästa BoT kommer en rekommendation kring 

beslut från operations@SWAMID.SE.  

 

SUNET har tecknat avtal med The Cloud om utrullning av eduroam på bla flygplatser och 

tågstationer. Mer information kommer i SUNET veckan. 

 

Genomgång av antal lärosäten i SWAMID 1 (18) och SWAMID 2 (20). 

Vad kan vi göra för att stödja SWAMID 2.0 ansökningar? Informationen om vad som krävs för 

SWAMID 2.0 medlemskap upplevs ibland som otydlig. Förbättras? 

En diskussion om utfasning av SWAMID 1, till nästa SWAMID BoT tar operations fram ett förslag. 

 

Valter kommer att informera UNITCF/HITCF om SWAMID vid deras möte den 12-13 sept. 

 

Grupphantering är prioriterat i SWAMID. Joakim, Hans och Valter skriver två use case som stöd 

för krav. 

 

Utrullning av F-ticks – tekniken för att mäta användandet av SWAMID går trögt. Vad kan vi göra 

för att stötta? 

Få information tillbaka som lärosäte, mervärde för lärosätet.  

Lista över lärosäten som installerat och produktionssatt F-ticks sept 2012: 
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Vid pennan, Valter Nordh 


