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FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mötets öppnande
Val av ordf och sekr för mötet
Fastställande av dagordning
Föregående protokoll
Nya medlemmar
Övriga medlemsangelägenheter
Rapport från Teknikgruppen
Rapport från Metodikgruppen
Rapport från Programvarusäkerhetsgruppen
Planering inför höstseminariet
Val av valberedning (ersättare för Martin Wååk)
Övriga frågor

1.
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordföranden Claes Wadsten hälsade de närvarande välkomna och förklarade Rådsmötet
öppnat.
2.
VAL AV ORDF OCH SEKR FÖR MÖTET
Till ordf för mötet valdes sittande, Claes Wadsten och till sekr Anna Kåsjö.
3.
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag till dagordning.
4.
FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5.
NYA MEDLEMMAR
Två st har ansökt om medlemskap i SESAM, CITAT Solutions AB och Syntell AB och
båda två önskar ingå i gruppen Programvarusäkerhet.
6.
ÖVRIGA MEDLEMSANGELÄGENHETER
Sjöland och Thyselius är med i Programvarusäkerhetsgruppen men har inte ansökt om
medlemskap. Sekretariatet fick i uppgift att skriva till dem och be dem ansöka om
medlemskap om de vill fortsätta att vara med i gruppen.
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I Programvarusäkerhetsgruppen ingår även Swedpower, Mattias Androls. Swedpower är
inte medlem i SESAM. Mattias Androls arbetade tidigare på Syntell. Sekretariatet
undersöker om Swedpower uppfyller kraven för medlemskap och ber dem söka om de vill
vara kvar i gruppen.
Sekretariatet sköter matrikeln och Ag ordföranden och Rådsrepresentanterna skall lämna
uppdateringar och namnändringar dit.
7.

RAPPORT FRÅN TEKNIK

Curt Merkell deltog i gruppen och rapporterade från gårdagens möte med endast 3
deltagare. Det fanns fem intressanta förslag till mikroprojekt som de skulle titta närmare
på. Curt mejlar förslagen till övriga i gruppen.
Erik Dyrelius, Saab Combitech, föreslogs som ny ordförande för gruppen. Tore Qvist
återkommer med besked.

8.

RAPPORT FRÅN METODIK

Håkan Edler, ordf för gruppen, redovisade från gruppens möte. Gruppen kom fram till
följande ”Studera en informationsmodell för utvecklingsprocesserna för inbyggda system
där arbetet styrs av CM”.
Rapport och presentation skall vara framme till oktober 2004.
Fyra möten bestämdes; 27 maj, 19 augusti, 16 september och 6 oktober.
Protokoll från gruppens möte skickar Håkan till Sekretariatet.
Johan Hallén och Claes Wadsten undersöker i sin egen organisation om lämpliga personer
som kan delta i arbetet.

9.
RAPPORT FRÅN PROGRAMVARUSÄKERHET
Gruppen har sitt nästa möte den 18 maj.
SESAMs intressegrupp för Programvarusäkerhet studerar bl a tekniker och metoder som
stödjer systemsäkerhetsverksamheten på programvarunivå. Ett av de problemområden,
som gruppen funnit intressant att studera är systemsäkerhetsaspekter i gränssnittet
människa- maskin, dock med begränsning mot programvarutekniska aspekter.
En inledande uppgift i dessa studier är att inom det egna företaget undersöka vilka
designkriterier, utvecklingsprinciper och metodikstöd som används för säkerhetskritska
MMI-scenarier, att kartlägga vilka problem man ser i nuvarande applikationer etc.
Rapport beräknas klar till oktober.
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10. PLANERING INFÖR HÖSTSEMINARIET
Johan Hallén visade ett utkast till program för seminariet som skall handla om IRM.
Rubrik för seminariet är ej klart ännu. Rådet kom med två förslag till rubrik
”Informationshantering i nätverk” och ”Hantering av komplexa informationsmängder i
nätverk”.
Tore Qvist har ett förslag till föredrag som skulle passa in, han mejlar Johan det.
Seminariet är den 20 okt, plats ej klar, FHS var bokad men de behöver nu själva lokalen så
vi blev avbokade. Sekretaritet undersöker andra lämpliga lokaler.
Nästa möte i programkommittén är den 10 maj.
11. VAL AV VALBEREDNING
Mats Ekman, Saab, och Martin Wååk, FMV, valdes vid förra Rådsmötet att utgöra
valberedning. Martin Wååk har nu slutat och ersatts av Leif Sandberg, FMV. Rådet valde
Leif Sandberg att ingå i valberedningen.
12. ÖVRIGA FRÅGOR
Rådet rekommenderar att grupperna har ca 4 fasta möten per år då alla i resp grupp träffas.
Ett gemensamt möte för alla i SESAM bestämdes till den 1 februari 2005 kl 1000 –
ca1500. Mötet är tänkt som ett uppstartsmöte inför verksamhetsåret 2005 och börjar med
en genomgång på ca 30-60 min där alla är samlade och därefter fortsätter grupperna i var
sitt konferensrum.

Nästa Rådsmöte
21 oktober 2004, kl 0830, FMV, konfrum Drottningholm, Stockholm
Höstseminariet 20 oktober 2004.

