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Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm. 
 
1. Inledning. 

 
Bo Martinsson hälsade alla välkomna och gick igenom dagordningen som 
kommer att få en något annorlunda disposition än den tidigare utskickade. 
Därefter följde en kort presentationsrunda av deltagarna.  

 
2. Arbetet med Netmundial Initiativet inom WEF 

(Anders Hektor, Näringsdep.)  
 
Anders började med att berätta att Svenska regeringen inte har varit delaktig 
varför man inte har någon förstahandsinfo. Det har sagts att Netmundial, som 
har ett globalt stöd, skulle vara en del av Davos-spåret som hade möte förra 
veckan. Man ska verka under 18 månader och har sitt första möte den 31 mars. 
Det kommer att vara hög nivå på deltagandet, bl.a. folk från kommissionen.  
 
Ett antiglobaliseringsforum, Internet Social Forum, har dragits igång av Indien 
och några afrikanska länder som motreaktion till Netmundial Initiative. De ska 
ha sitt första möte någon gång 2015/2016. Det är olyckligt om Netmudial 
kanske bidrar till splittring istället för enande. 
 
Jan Flodin, ISOC-SE, skickar ut tillägg till RGIG-listans medlemmar om vad 
ISOC och några andra sagt att man bör gå tillbaka och tala om att community 
behöver. Detta som tillägg till Anders information. 

 
3.  Arbetet med frågor om internets styrning i FN-systemet, 

inklusive bl.a. den kommande WSIS-översynen. 
(Anna Lekvall UD) 
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Det här året har präglats av WSIS-processen. Översynen som pågått ett år ska 
resultera i en rapport om vad WSIS bidragit med under tio års tid. Anna säger 
att den inte lyfter fram tillräckligt av det som kommit fram från t.ex. Kina. EU 
och USA har försökt skapa en öppen förhandlingsprocess men misslyckats. 
Förhandlingsprocessen inleds i juni. Slutdokumentet kommer bara ha med de 
stater som är inblandade. 
 
Man är också bekymrade över IANA transition och vill uppmuntra till att 
övergångsprocessen inte signaleras som ett misslyckande. Kanske kan man gå 
vidare med vissa saker och behålla andra som kan komma att påverka 
processen. Sverige talar mycket om att hitta positiva saker och ge alternativ till 
aktörerna som de kan ägna tid åt. Man har dryftat detta med några länder men 
det är svårt att komma med något konkret. Ett exempel är kapacitetsbyggande 
men man har inte så många idéer så mötesdeltagarna uppmuntras att komma 

med bidrag. Fiska gärna från andra länder hur de ser på FN General assembly 

mötet, fundera på vilka positiva resultat vi kan tänka oss att peka på. Inför 
Haag-konferensen ska alla länder sammanställa vad man kommit fram till i 
frågan. 

 

 
4.  Nuläget i den pågående processen för Transition of NTIA's 

Stewardship of the IANA Functions  
(Patrik Fältström, Netnod) 

 
I mars 2014 meddelade NTIA att man inte skulle förlänga avtalet och bad 
ICANN starta en process. En grupp, ICG, som har till uppgift att koordinera 
förslag som kommer in från tre andra arbetsgrupper tillsattes. Förslag från RIR 
och IETF har kommit. Förslag från den tredje gruppen, namngruppen, saknas 
dock. ICG har börjat arbeta med förslagen för att se om de uppfyller kraven. 
Behövs det göras justeringar, för att förslagen inte passar ihop eller inte 
uppfyller kraven, går de tillbaka till de tre olika grupperna under mars och så får 
de komma tillbaka under maj med slutgiltiga förslag som ska skrivas ihop under 
juni-juli.  Se info om grupperna och tidplanen i bifogad presentation. 
 
Nurani Nimpuno, Netnod, berättade att arbetet i RIR-gruppen (nummerdelen) 

på många sätt varit rätt enkelt då det finns processer för hur. I RIPE kom man 

fram till några principer som man skrev ner. Alla regioner har haft sina förslag 

som man försökt synka i RIR-gruppen. Det har varit en intressant process och 

Nurani sammanfattade en del av förslaget helt kort. 

Staffan Jonson, .SE, berättade att man i hans grupp, namnsamfundet, hade 

intensivmöte i november och i december kom det fram förslag på fyra centrala 

funktioner som måste ses över. Direkt tillsyn av operativa verksamheten – 
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någon form av överhöghet, multistakeholder team, som sammankallas när det 

finns problem med driften – independent appeal process och  contract 

organisation som ska ta över kontraktsskrivande med IANA operatören. Efter 

detta har det kommit bl.a. två förslag från Australien. Det finns fyra 

konkurrerande förslag. Staffan vet inte när namngruppens förslag kommer att 

vara klart.  

 
5.  Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s olika 

intressegrupper, inför ICANN-mötet den 7 – 12 februari 2015 i 
Singapore.  

 

 GAC, Governmental Advisory Committee (Anders Hektor, Näringsdep.) 
 

– IANA är den gigantiska frågan.  

– Diskussion kring safeguard råden för de nya gTLDerna 
 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
(Staffan Jonson /Danny Aerts, .SE)  
 

– Det handlar mest om IANA- släppet. 

– Rapporten från FOIWG är släppt.  

– Om man går utanför agendan pratar man mest om att det finns 
en jättestor inbromsning i domännamnköp. Många toppdomäner 
har negativ tillväxt och det ser ut som många nya toppdomäner 
kommer floppa. Något dramatiskt är på gång i branschen.  

 

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
(Patrik Fältström, Netnod) 
 

– SSAC samarbetar med RSSAC och ser över saker som berör både 

rotzonen och time to live DNSSEC. 

– Man har gjort sitt arbete vad gäller IANA. 

– Beroende på att vissa vill ha ny runda av gTLD går SSAC igenom 

alla rekommendationer som getts och ska producera ett dokument 

om vad som behöver göras innan den nya rundan dras igång.  

 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
(Lars Johan Liman, Netnod) 
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– En arbetsgrupp tillsätts för att titta på time to live DNSSEC. 

– En rekommendation till de parter som sköter genereringen av rotzonen 

har gjorts för att minska risken för tidsglapp tills man kan göra en större 

utredning. 

– RSSAC har fullt upp med internt arbete och har släppt sina två första 

riktiga dokument om rotserversystemet och vilka förväntningar man 

kan ha på det.  

– Man har blivit ombedda att delta i arbetet att analysera risker för hela 

ICANN strukturen i ett brett perspektiv. Arbetet har inte startat ännu. 

 
6.  Presentation och reflektion av utfallet från ITUs 

fullmaktskonferens samt planer för ITU-arbete 2015. 

(Anders Jönsson (PTS) 
 
Fullmaktskonferensen hölls den 20/10 – 7/11 2014 i Busan. När det gäller val 

till ledningen finns det en stark tendens att de som haft en annan post tidigare 

kandiderar till en ny post för att kunna sitta kvar längre. Man har försökt att 

förändra detta men inte fått något stöd. Det finns också en tendens att välja de 

som jobbat inom ITU tidigare.  

Anders valde ut några frågor från konferensen som han gick in mer på - 

diskussionerna kring öppenhet och dokument, CS/CV, WCIT, övergripande 

mål för internets förvaltning och styrning och vad som händer där framöver.   

Se detaljer i bifogad presentation. 

 
7.  Inför EuroDIG5 den 4-5 juni 2015 i Sofia, Bulgarien 
  
Mötet äger rum i juni i Sofia men det har ännu inte kommit någon agenda. 27 
januari är det ett planeringsmöte men inte heller det känner man till något om.  
 
8.  Inför IGF-mötet den 10-13 november 2015 i João Pessoa, 

Brasilien.  
 
Mötet äger rum på en udda ort i Brasilien som det är svårt att ta sig till. I maj är 
det MAG-möte. Nurani, var tidigare med i MAG och säger att det inte var 
någon rotation där tidigare men i december valdes nya ledamöter så nu finns 
det "regler". På IGFs hemsida finns en mejlinglista.  
 
9.  Distribution av tid och frekvens i Sverige.  

(Patrik Fältström,Netnod) 



 

 Sida 

 5(6) 

  

Post- och telestyrelsen 5 
 

 
Netnod har hållit i tidsdistributionen i Sverige. Näringsdepartementet har i 

diverse olika utredningar sagt att spårbar tid är viktigt vilket PTS, MSB och 

SAMFI också fastslog i en rapport 2012 varefter PTS åtog sig att ta ansvar för 

att tid finns. 2012 kördes ett projekt på Netnod som finansierades av Netnods 

stiftelse men i höstas träffades ett avtal mellan Netnod och PTS där Netnod på 

exklusivt uppdrag från PTS distribuerar tid. Det hela finansieras av PTS. Se mer 

detaljer i bifogad presentation.  

PTS kom fram till att användarna inte använder Netnods tidsserver utan 

satelliter. För att få folk att använda Netnod ska marknadsaktiviteter 

genomföras. Patrik ska tala om tid och frekvens på PTS marknadsdag liksom 

Ove Landberg från nätsäkerhetsavdelningen på PTS. Se tidplan och mer 

detaljer för projektet i bifogade presentation.   

 
10.  Nationellt Strategiskt Innovations Program Internet of Things, 

och Sveriges ökande beroende av robusthet, säkerhet och 
Privacy. (Östen Frånberg,Uppsala Universitet) 

 
Det finns en stor förväntan hos användare och de som bygger IoT-system. 

Mycket pengar satsas på att effektivisera och många olika grupper stöder 

utvecklingen. Målet är att svensk industri ska bli bäst i världen 2025 på att 

utnyttja fördelarna med IoT. 

I bifogade presentation förklaras utvecklingen från agenda till strategiskt 

innovationsprogram, målet för SIP-IoT och strategin för att nå dit samt olika 

projekt. Även Sveriges beroende av internet och den möjliga utvecklingen med 

IoT samt förväntade effekter och resultat med robusta och säkra IoT-system 

redovisas.   

Östen informerade också att det håller på att sättas ihop ett nyhetsbrev som ska 

komma ut under året. 

Det finns många frågor kring privacy och big data i samhället och hur man 

skyddar rätten till privatliv då data lämnas ut. Detta är en angelägen fråga sett 

från människorättsperspektiv sa en mötesdeltagare och undrade om det finns 

tekniska lösningar. På detta svarade Östen att man strävar efter att använda data 

på rätt sätt. Patrik Fältström, Netnod, informerade att European data 

protection supervisor kör ett speciellt program just nu vad gäller privacy. Big 

data – IVA har ett projekt som tittar på privacydelarna och 
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integritetsaspekterna vid ett möte den 28 februari i Bryssel där de olika 

akademierna i Europa talar med varandra. 

 
11. PTS tankar på en ny RGIG-webb. (Erika Hersaeus,PTS) 

 
Under hösten har Erika Hersaeus och Bo Martinsson, PTS, träffat ett antal 
aktörer för att prata om en ny webbsida rgig.se. Målet är att sidan ska utgöra en 
plattform för att fler organisationer och internetanvändare ska bli informerade i 
frågor om internets styrning.  
 
Erika frågade mötesdeltagarna om PTS på den nya sidan får publicera deras 
organisationer och på vilket sätt de arbetar med RGIG-frågor. Hon behövde 
inget omgående svar men alla är välkomna med tips och idéer om 
utformningen av den nya sidan till henne eller Bo Martinsson. 
 
I bifogade presentation finns de behov som identifierats för nya rgig.se listade. 
De grönmarkerade punkterna kommer PTS att komma tillbaka med 
diskussioner kring till er på RGIG-listan.      
 

 
12. Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor. 

 
13. Nästa möte 
 
Dagens möte låg ovanligt tidigt på året beroende på att ICANN lagt sitt möte 
tidigt. Nästa ICANN-möte är i slutet av juni varför nästa RGIG-möte föreslås 
till den 27 maj 2015 kl. 13-16. 
 

 
 


