Styrelsen för Swedish Network Users Society SNUS avger härmed sin årsberättelse för
räkenskapsåret 2010.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Föreningens verksamhet är att stödja användningen av datanätstjänster baserade på IP,
Internet Protocol, för föreningens medlemmar genom att anordna seminarier och utbildning
samt att vara en plattform för att utbyta information och erfarenheter.
Under året har föreningen haft X (177) betalande medlemmar.
Styrelsen har sedan föregående stämma bestått av:
Ordförande: Peter Nõu
Vice ordförande: Patrik Fältström
Kassör: Niklas Gerdin
Sekreterare: Anne-Marie Eklund Löwinder
Ledamot: Stefan Görling
Ledamot: Patrik Wallström
Ledamot: Amar Andersson
Revisor: Svante Nygren
VERKSAMHET
Under året har följande aktiviteter arrangerats:
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda styrelsemöten.
Nyhetsbrev
Under året har styrelsen producerat fyra nyhetsbrev som har skickats ut till medlemmarna
med aktuell information om föreningen och från Internet och nätverksområdet.
Aktiviteter i SNUS regi
SNUS årsmöte ägde rum den 20 april 2010, med x närvarande medlemmar. Årsmötet valde
på valberedningens förslag styrelse och den nya styrelsen för SNUS ser ut som följer.
Omvalda ledamöter:
Peter Nõu, Vinnova, ordförande
Niklas Gerdin, Flisa Network AB, kassör
Patrik Fältström, Cisco Systems
Stefan Görling, KTH
Anne-Marie Eklund-Löwinder, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)
Patrik Wallström, .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).
Nyvalda ledamöter:
Amar Andersson, TeliaSonera AB
Den 9 juni 2010 deltog SNUS i arrangemanget av ett seminarium med titeln "Attack &
försvar: verkliga incidenter och CDX-övningar" där några av de personer som deltog i Cyber
Defence Exercise (CDX) för ett höll presentationer om erfarenheter från övningen.

Den 29 september arrangerade SNUS ett seminarium med titeln ”Paketanalys och
informationsutvinning ur stora mängder nätverkstrafik”. Det var ett välbesökt och uppskattat
seminarium i .SE:s lokaler, med drygt 60 deltagare.
Den 14 oktober arrangerade SNUS i samarbete med .SE en diskussion om definition av
Internetaccess. Grunden för diskussionen var specifikt ett regeringsbeslutet från den
9 september (http://www.regeringen.se/sb/d/13404/a/151887) men även den mer
långsiktiga diskussionen om hur målet att få till bredband om 100Mbps till 90 procent av
Sveriges innevånare och företag år 2020 ska uppnås.
Den 25 oktober arrangerade SNUS och Juliagruppen, i samverkan med .SE, ett seminarium om
Internet och mänskliga rättigheter på Folkets Hus.

SNUS deltog som medarrangör av Internetdagarna den 26-27 oktober på Folkets Hus i
Stockholm. Flera individer representerade SNUS genom aktiv medverkan både på en rad
seminarier men även med en utställningsmonter under hela konferensen.
IP-priset
SNUS delade i samband med Internetdagarna ut 2010 års IP-pris. Den här gången gick priset
till Fredrik Ljunggren och Jakob Schlyter, båda från Kirei AB. Styrelsens motivering löd:
”De får priset för sina insatser inom standardisering, utveckling och införande
av DNSSEC i och utanför Sverige. Genom sitt långsiktiga och outtröttliga arbete
har de bidragit till att göra Sverige till en framstående nation på området. De
har också ansvarat för design och genomförande av signering av rotzonen,
något som gagnar alla Internetanvändare världen över.”
SNUS Junior Award
För att öka intresset för nätverksteknik bland högskolestuderande inrättade SNUS 2010
ytterligare ett stipendium – Junior Award. Stipendiet syftar till att uppmuntra
förstaårsstuderande på universitet och högskolor att ägna sig åt IP och nätverksteknik utöver
de ordinarie studierna. Stipendiet som är 15 000 kr kan delas ut till den eller de som styrelsen
beslutar.
SNUS Junior Award är riktat till studenter på landets högskolor och universitet. Studenter i
första eller andra årskursen ges företräde men alla får söka. Priset ges till den som med sitt
projekt/arbete bidragit till intresse för och deltagande i/arbete med IP-nätverk och protokoll.
Syftet med SNUS Junior Award är att uppmuntra studenter vid universitet att ägna sig åt IP
och nätverksteknik utöver sina ordinarie studier. Priset söks av en enskild person för ett
projekt, eller för deltagande i ett projekt vars syfte väl överensstämmer med SNUS
verksamhet och syfte. Mottagare utses av SNUS styrelse. Ansökningstiden gick ut den 1
februari 2011, men vi fick inte in några ansökningar. Vi har för avsikt att fortsätta med Junior
Award, men att öka marknadsföringen genom att ta mer hjälp från universiteten och
högskolornas kanaler för att sprida information om detta.
Medlemsförmåner
I ett samarbete med TechWorld kan föreningen erbjuda nya och befintliga medlemmar 30
procent rabatt på en prenumeration på tidningen.
Medlemmarna har genom föreningens försorg haft 35 procent rabatt på litteratur från O'Reilly.
Medlemmarna har haft möjlighet att delta vid Internetdagarna med rabatterat pris.
Publicerat material och remissarbeten
SNUS har under årets besvarat och publicerat en rad remisser inom högaktuella områden:

•

2010-02-16 – Svar på remiss ang. ”Strategi för myndigheternas arbete med eförvaltning” (SOU 2009:86)

•

2010-02-23 – Svar på remiss ang. ”Öppna nät och tjänster” (PTS-ER-2009:32)

•

2010-06-28 – Svar på remiss ang. ”Rakel, nuläge och framtid” (Fö2009/1090/SSK)

•

2010-10-20 – Svar på remiss ang. ”Bättre regler för elektroniska
kommunikationer” (DS 2010:19)

Samtliga remissvar har följt den process vi har för remissvar och ett förslag till svar har
kommunicerats till medlemmarna innan det lämnats in. Svaren finns också publicerade på
föreningens webbplats.
SNUS har även tillfrågats om synpunkter rörande ett arbete om transparens vad gäller
Internetaccess. I syfte att undersöka dessa förhållanden genomför PTS en förstudie. De
kontaktar bl.a. accessleverantörer, tjänsteutvecklare och slutanvändarintressen. PTS är bl.a.
intresserade av att få kännedom om olika tjänstleverantörers och slutanvändares erfarenhet
av hur accessoperatörernas trafikhantering i mobila och fasta accessnät påverkar
slutanvändarnas åtkomst till respektive möjlighet att distribuera tjänster och innehåll.
Samarbeten med andra organisationer
SNUS har fortsatt det väl fungerande samarbetet med .SE, Owasp och ISOC-SE. SNUSmedlemmar blir löpande inbjudna till aktiviteter arrangerade av .SE, ISOC-SE och Owasp. och
dessa organisationers medarbetare och medlemmar har i sin tur blivit inbjudna till SNUSaktiviteter.
Anne-Marie Eklund-Löwinder representerar SNUS som ledamot i TU-stiftelsens styrelse.
Platsen kommer att komma upp för ny-/omval augusti 2011.
SNUS har haft en representant i e-delegationens IT-standardiseringsråd.
SNUS har tagit initiativ till bildandet av nätverket Internetanvändare i Sverige. I Sverige finns
många mindre organisationer som i olika former varit med och format Internetutvecklingen i
Sverige. En fragmenterad grupp organisationer med olika huvudsyften men en gemensam
vilja att stärka användarens röst i policydiskussionen.
För att få en tydligare röst har några av oss valt att samla olika organisationer i detta initiativ
för att kunna bli en tydligare motpart i branschsamtal och andra policydiskussioner. Nätverket
består av ett antal användarorienterade organisationer med liknande intressen.

Administration
Föreningen erbjuder medlemmarna tillgång till en SNUS-kalender som de kan prenumerera
på, och enkelt hålla sig uppdaterade om vad som rör sig i föreningen.
Styrelsen har sett över föreningens aviserings- och betalningsflöden så att dessa i det
närmaste har automatiserats och medlemsadministrationen avsevärt förenklats.
Styrelsens arbete organiseras framgångsrikt med stöd av webbaserat projektstöd.
Föreningens fond hade vid årets slut ett värde av xxxxxx kronor
Vinstdispositionsförslag
Styrelsen föreslår att årets förlust på 31.913 kronor balanseras tillsammans med tidigare års
vinstmedel på 546.482 kronor.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med bokslutskommentarer.

Resultaträkning

Not

2009-01-01
- 2009-12-31

2008-01-01
- 2008-12-31

44 250
0
44 250

49 250
0
49 250

-33 957
-54 183
- 43 890

-33 102
-25 483
- 9 335

Finansiella intäkter och kostnader
Nedskrivning fonder
Finansiella intäkter
Resultat efter finansiella poster

-8 685
20 662
- 31 913

-5 248
30 112
15 529

Årets resultat

- 31 913

15 529

Verksamhetens intäkter
Medlemsintäkter
Intäkter seminarier SIGS
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader
Administrativa kostnader
Medlemsaktiviteter
Verksamhetsresultat före avskrivningar

BALANSRÄKNING

1
2

2009-12-31

2008-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier

0

0

Omsättningstillgångar
Fondplacering
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

523 417
3 871
527 288

531 440
28 730
560 170

SUMMA TILLGÅNGAR

527 288

560 170

546 482
-31 913
514 569

530 953
15 529
546 482

2 719
10 000

3 688
10 000

12 719

13 688

527 288

560 170

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt tillämplig
lagstiftning. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningvärden, om något annat ej anges
nedan.
Avskrivningar har beräknats med 33,34% vilket motsvarar en inventarielivslängd på tre år.
Föreningens inventarier är alla äldre än tre år.

NOTER
Not 1 Administrativa kostnader
Kontorsmaterial/trycksaker
Medlemsadministration
Redovisning, bokslut o deklaration
Serverhosting samt domän
Bankavgifter
Postbefordran
Summa administrativa kostnader

Innevarande år
3 644
13 303
10 000
4 360
1 450
1200
33 957

Föregående år
0
14 052
10 000
7 650
1 400
33 102

1 200
6 247
6 001
30 735
10 000
54 183

1 170
1 813
12 500
10 000
25 483

Not 2 Medlemsaktiviteter
Kostnad årsmöte/övr aktiviteter
Kostnad styrelsemöten
Kostnad seminarier/workshops
Kostnad för IETF75
IP-priset
Summa kostnader medlemsaktiviteter
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