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Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 4 juni 2018
Närvarande: Per Brolin, Karin Cardell, , Matts Behrens, Anders Lundgren, Staffan
Sarbäck, Susanne Wallmark,
Frånvarande: Caroline Sjöberg, David Blomgren, Susanne Kristensson, Roger Pettersson
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Inledning
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet som hölls i
videoplattformen Zoom.
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Dagordning, justeringsperson, adjungering
Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Karin Cardell.
Staffan Sarbäck, styrgruppsordförande för Ladok3-projektet, adjungerades
till hela mötet. Johan Sjödin, Huvudprojektledare Ladok3-projektet deltar
på punkt 3 och Johan Johansson, ITCF deltar på punkt 4
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Stängning av Ladok3-prjektet
Huvudprojektledaren Johan Sjödin föredrog sin slutrapport som
styrgruppen för projektet godkänt. Styrelsen tog emot rapporten och
beslutade därmed att stänga Ladok3-projektet.
Även fast Johan Sjödin avtackades på stämman så tackade styrelsen än en
gång Johan Sjödin för hans insats.
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Förfrågan om förvaltning av LIS-koppling
Ladokkonsortiet fick frågan under hösten 2017 om att utveckla en
gemensam LIS-koppling till Ladok som kunde börja användas för
kopplingen mot Canvas, som upphandlats av Sunet, men i förlängningen
även användas mot andra liknande system. Eftersom Ladok3-projektet var
inne i sin slutfas var det inte aktuellt för en sådan utveckling ifrån
konsortiet.
ITCF-nätverket har därför tillsammans med Sunet beslutat genomföra ett
utvecklingsarbete av en koppling mellan Ladok och LIS. Sunet har beslutat
att finansiera projektet som beräknas kosta 3 000 tkr. Projektet förväntas
leverera under hösten 2018. Projektet har bett konsortiet att förvalta
denna koppling efter projektet.
Johan Johansson, ITCF, föredrog fördelarna med att Ladokkonsortiet
ansvarar för förvaltningen, vilka lärplattformar som idag kan använda den
kopplingen, och ett exempel på hur integrationerna ser ut på ett lärosäte.
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Styrelsen diskuterade detta och inför nästa möte fick konsortiechefen i
uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag som innehåller en bakgrund,
fördelar med förvaltningen, en enkätundersökning med lärosätena hur de
ställer sig till att Ladok förvaltar kopplingen och en budget.
Johan Johansson gör enkätundersökningen med lärosätena.
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Ordinarie styrelsemöten
5 oktober 2018
kl. 09.00-14.30
13 december 2018 kl. 09.00-14.30
6 februari 2019
kl. 09.00-14.30
3 april 2019
kl. 09.00-14.30
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Övriga frågor
Då inga övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

__________________________
Mauritz Danielsson

_________________________
Karin Cardell

_________________________
Per Brolin
Ordförande
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