Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA
Nr: 1-2016
Datum: 2016-04-27
Plats: PostNord, Solna
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Principer för operatörssamverkan
Kort presentation av deltagare
Godkända föregående protokoll
NEA register
NEA Index
Regelverk för kundunik validering
Övriga frågor
Nästa möte

1. Principer för Operatörssamverkan:
Syftet med arbetsgruppen är att inom ramen för NEA skapa en oberoende och neutral
plattform där Operatörerna kan samverka för att främja ett ökat användande av eAffärer.
Operatörerna sätter agendan och driver frågorna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det måste vara frivilligt att delta.
Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller
produkter, bojkotter eller om marknadsandelar.
Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen
måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande.
Möten skall hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt
dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med
juridiskt sakkunnig.
De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp utfärdar är bara
rekommendationer.
Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.
Allt som utvecklas måste vara frivilligt att använda.

2. Välkomnande och kort presentation av deltagare på mötet
Ordförande Peter Bengtsson hälsar alla välkomna till mötet.
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3. Godkännande av tidigare protokoll
Protokoll från mötet 2015-12-10 godkändes.
4. NEA Register
Leif Forsman redogjorde för arbetsgruppen arbete med Registret och gick igenom
dokumentet som skickats ut innan som sammanfattar arbetet,
”Metod för utbyte av partsinformation mellan operatörer 2016-04-26.docx”
(bilaga 1) samt förslag till avtal för utbyte av partsregister:
”NEA Registry Agreement 160405 Final version.docx” (bilaga 2).
Inga invändningar gjordes och vi kunde klubba igenom ett godkännande på arbetet.
Arbetsgruppen gör det sista (t.ex. exempelfil) som redovisas på näst möte i
Operatörssamverkan.

5. - NEA Index
Påminnelse till alla operatörer att rapportera in Index till NEA för helåret 2015!
6. Regelverk för kundunik validering mellan operatörer
Vi tillsatte en ny arbetsgrupp som ska börja att se omfånget av arbetet och
förhoppningsvis ta fram en rekommendation från NEA inom området.

Deltagare i arbetsgruppen:
Henrik Möller, InExchange (sammankallande)
Fredrik Wahlberg, Evry
Lars-Göran Nilsson, ScanCloud
Leif Forsman, CGI
xxx, Swedbank
Anna Amgren, NEA
7. Övriga frågor
EESPA – nästa möte är den 18-19 maj i Tallin. Se om NEA kan vara medlem utan
rösträtt i EESPA, ta med till nästa styrelsemöte i NEA.
Gästföreläsare
Intressanta föreläsare är välkomna till Operatörssamverkan. Förslag t.ex Caroline
Olstedt, Klarna. Viktigt att tekniken fungerar.
Intressant ämne: Vilka arkiveringsregler gäller för e-faktura vs. pappersfaktura?
8. Avslutning och nästa möte
Nästa möte efter sommaren, Anna skickar ut Doodle.
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