
   
   

Protokoll SWAMIDs styrgrupp, SWAMID BoT 

Datum: 2013-05-07 

Plats: Videomöte 

Närvarande: 

Valter Nordh – Föredragande 

Leif Nixon 

Ulrika Ringeborn 

Joakim Nejdeby 

Mona Åkerman 

Maria Häll 

Frånvarande: 

Sverker Holmgren 

Hans Wohlfarth 

Per Zettervall 

Övriga närvarande: 

 

 

Agenda/protokoll: 

1. Status på arbete inom SWAMID 

SWAMID WS 2 inplanerad till den 15-16 maj på SU. 

http://wiki.swamid.se/display/SWAMID/Workshop+2+2013 

 

Assurance Level, AL, arbetet går fortsatt framåt. Nu har operations en draft ute på remiss till 

nästa WS. Se 

http://wiki.swamid.se/display/SWAMID/SWAMID+Identity+Assurance+Level+1+Profile+-+Draft 

AL1 upplevs som en mycket bra startnivå för våra lärosäten överlag. 

 

SWAMID och SYLL 

Samtal och diskussioner genomförda 

 

SWAMID och PRISMA 

PRISMA är ett planerat system från bla VR för att samordna ansökningsprocessen till anslag. 

SWAMID och PRISMA har ett möte inplanerat för att diskutera hur PRISMA kan dra nytta av 

SWAMID och förenkla ansökningsprocessen. 

 



   
Ny eduroam policy version 2 på europeisk nivå är undertecknad och inskickad för SWAMID. 

 

Uppföljning nyttjandestatistik: 

Vi saknar fortfarande många lärosätens data. 

Ett första verktyg för att belysa nyttan med nyttjandestatistik återfinns på: 

http://flog.sunet.se 

 

SWAMID och Ladok3 

De mindre lärosäten som idag inte är medlammar i SWAMID har ställt frågan hur tillgång till 

Ladok 3 kommer att se ut. SWAMID och Ladok 3 kommer tillsammans att träffa berörda för att 

diskutera alternativ. 

 

2. 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 och yrkar på bifall. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

Beslut kring ovanstående önskas tas då vi ej var beslutsföra på förra mötet. 

 

Uppdaterad Identitetsprocessbeskrivning från Chalmers i syfta att använda TCS 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Södertörns högskola 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Röda Korsets Högskola 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för VINNOVA 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

 

Ansökan till SWAMID 2.0 för Lunds universitet 

Operations har inga kommentarer och yrkar på bifall. 

Samtliga ansökningar godkändes. Joakim Nejdeby deltog ej i beslutet kring Linköping. 

 

3. Ny eduGAIN policy 

En uppdaterad policy är under utarbetande, se www.edugain.org. Mindre (bra!) anpassningar, 

SWAMID kommer dock att behöva formellt återansöka om medlemskap. 

operations@SWAMID.SE har läst förslaget och yrkar bifall. 



   
SWAMID BoT uppmanar Maria Häll att skiva under nya uppdaterade eduGAIN deklarationen å 

SWAMIDs vägnar. 

 

4. eduID/StudentIdP - projektet 

Arbetet med eduID projektet går framåt. 

Publik sida med projektinformation på http://wiki.swamid.se/display/SWAMID/eduID.se 

Den 13:e juni är det öppet hus i Stockholm för samtliga lärosäten med syfte att diskutera eduID. 

 

5. Nästa möte 

Nästa möte fastställdes till den 20:e juni kl 08.30-10.00, Videomöte 

 

6. Övriga frågor 

 

 

 

 

 

Vid pennan, Valter Nordh 


