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Styrelsen	  
	  
 
Styrelsen har under året bestått av 
följande ordinarie medlemmar: 

 
Vald till:  

  
Maria Häll, ordförande    2016 
Anna Kelly, vice ordförande 2015 
Pär Lannerö, sekreterare  2016 
Lars Lundgren, kassör 2015 
Daniel Westman, vice sekreterare 2015 
Nurani Nimpuno 2015 
Niklas Nikitin 2016 
Börje Ohlman 2016 
	  

Styrelsemöten	  
Styrelsen har under 2014 hållit 13 protokollförda styrelsemöten 9/1, 14/1, 27/1, 17/2, 18/3, 
2/4, 14/4, 26/5, 16/6, 14/7, 18/8, 17/9, 15/12  och dessutom fattat visa beslut via email.	  
Styrelsens möten har vanligen hållits i Sunets s lokaler i Stockholm men ofta har en eller flera 
medlemmar deltagit via konferenssystem eller telefon.	  
	  
Arbetet med Internetdagarna 2014 har under året i huvudsak var integrerat i styrelsens arbete. 
Ansvaret har varit fördelat enligt följande:	  
Nurani Nimpuno, Ansvarig för : 	  
”Internet Governance - who will shape the future of the Internet.”	  
Daniel Westman, Ansvarig för: 	  
”Bör vi lagstifta om nätneutralitet? Vilka är fördelarna och vilka risker finns?.”	  
Maria Häll, Ansvarig för 	  
”Post Snowden: Hur hanterar vi relationen medborgare, stat och teknik?”	  
Lars Lundgren	  
Koordinatör	  
Jan Flodin	  
Rådgivare	  

Revisorer	  
Föreningens revisorer för verksamhetsåret har varit	  
Stefan Almling, auktoriserad revisor   Kimmo Sinervo, revisor	  
Grant Thornton   Knivsta affärskonsult	  

Information	  
ISOC-SE:s information sprids huvudsakligen via föreningens webbsidor, e-postlistor, och på 
möten och seminarier.	  
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Ekonomi	  
Föreningens ekonomi kan beskrivas som stabil, framförallt eftersom föreningen inte har några 
större fasta utgifter. Utgifterna består t ex av kostnader för seminariearrangemang, avgifter till 
postgirot, domännamnsavgifter, webbhotell och ekonomiadministration. Dessa kostnader 
täcks av medlemsavgifterna. 	  
	  
Föreningens intäkter består i huvudsak av medlemsavgifter från individer och organisationer.	  
	  
Föreningens största ekonomiska åtagande under 2014 var deltagandet med en egen dag med 4 
seminarier under Internetdagarna. Det är också detta som förklarar årets underskott vilket 
alltså innebär att vi använt en del av våra reserver.	  
Totalkostnaden för vår dag var 98588 kr. Därav är 75000 kr till .SE för lokal, logistik och 
gemensam marknadsföring, 7962,50 för flygblad och stickers och 15625 för videoinspelning 
och websändning. 	  
	  
ISOC-SE:s tillgångar uppgick per den sista december 2014 till 365321,25 kr och årets resultat 
är ett underskott på 47126,38 kr. 	  
	  
Styrelsen föreslår att årets underskott 47126,38 kr tillsammans med tidigare års överskott  
387 097,63 kr totalt 339971,25 kr balanseras i ny räkning.	  
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Medlemmar	  	  
Antalet medlemmar vid utgången av 2014 är 150 st. Av dessa har 30 st inte betalat 
medlemsavgiften för 2014.	  
De betalande medlemmarna fördelas på 104 st individuella medlemmar (varav 31 st ingår i 
medlemskapet för organisationsmedlem och 2st som erlagt avgift i slutet av 2013 och därmed 
får tillgodoräkna sig medlemskap även för 2014), 10 st seniormedlemmar, 3 st 
studerandemedlemmar, 3 st organisationsmedlemmar. 20% av medlemmarna är kvinnor.	  
	  
Under 2014 har 25 st nya medlemmar registrerats.	  
	  

Mötesverksamhet	  översikt	  

Seminarier	  
ISOC-SE har förutom ordinarie årsmöte arrangerat ett antal seminarier under verksamhetsåret 
2014, 	  

#MeraKrypto	  #1	  :	  Uppstartsmöte	  29	  april	  
Den	  29	  april	  hölls	  ett	  heldagskonferens	  för	  att	  prata	  om	  TLS	  –	  protokollet,	  det	  som	  vi	  
använder	  för	  att	  säkra	  webben,	  e-‐post	  och	  många	  andra	  applikationer.	  På	  förmiddagen	  
var	  det	  utbildning	  och	  föredrag	  och	  diskussioner	  på	  eftermiddagen.	  
Ur	  programmet:	  
-‐	  Kort	  utbildning	  i	  TLS	  och	  kryptering	  för	  webben	  
-‐	  Hälsoläget	  i	  Sverige	  (utdrag	  ur	  .SEs	  rapport)	  
-‐	  Hur	  DNSsec	  och	  TLS	  hänger	  ihop	  -‐	  DANE	  
-‐	  Kryptering	  i	  företagsnätet	  
	  
Detta	  var	  ett	  samarrangemang	  av	  ISOC-‐SE,	  SUNET,	  DFRI	  och	  SNUS	  tillsammans	  med	  
Edvina	  AB.	  Under	  2015	  kommer	  #MeraKrypto	  att	  anordna	  ytterligare	  aktiviteter	  i	  
samma	  anda.	  

	  

Medlemsmöte	  ”Internet	  för	  alla”	  den	  16	  juni	  
	  ISOC	  menar	  att	  tillgång	  till	  internet	  kan	  förbättra	  livskvaliteten	  för	  människor	  i	  hela	  
världen,	  och	  har	  därför	  visionen	  "the	  Internet	  is	  for	  everyone".	  
Se	  http://www.internetsociety.org/who-‐we-‐are/mission	  och	  
http://www.internetsociety.org/who-‐we-‐are/mission/values-‐and-‐principles	  
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Det	  finns	  många	  utmaningar	  som	  behöver	  hanteras	  för	  att	  nätet	  på	  riktigt	  ska	  
bli	  tillgängligt	  och	  användbart	  för	  alla.	  Det	  handlar	  till	  exempel	  om	  fysisk	  infrastruktur,	  
standardisering,	  utbildning,	  ekonomi,	  tillit	  och	  trygghet.	  Men	  det	  handlar	  också	  om	  att	  
nätets	  tjänster	  och	  verktyg	  behöver	  anpassas	  efter	  människors	  varierande	  förmågor.	  	  	  	  
	  
Vid	  ett	  medlemsmöte	  den	  16	  juni	  höll	  Pär	  Lannerö	  en	  presentation	  om	  grunderna	  för	  
tillgänglighet	  på	  webben,	  relevant	  lagstiftning	  och	  vad	  svenska	  myndigheter	  gör	  på	  
området.	  Tillsammans	  med	  medlemmarna	  diskuterades	  vad	  ”the	  Internet	  is	  for	  
everyone”	  kan	  betyda	  i	  praktiken.	  	  

Kvällsmingel	  23	  oktober:	  Information	  wants	  to	  be	  free	  2.0	  
	  

 
 
Pernilla Näsfors, Openhearted AB och konsult åt Sida och Världsbanken, berättade om 
nationellt och globalt arbete med Öppna data kopplat till biståndsfrågor – Openaid.se och 
Open Aid Partnership. Pernilla berättade också om ”datarevolutionen”, 
www.undatarevolution.org. 
 
Magnus Kolsjö, PwC, berättade om nyttan med öppna data och hur vi med kunskap och 
samverkan styr mot förändring 
Kvällen avslutades med en gemensam diskussion om hur arbetet med Öppna data hänger ihop 
med ISOC-SEs verksamhet 

Spånarmöte	  21	  oktober:	  ”World	  of	  ends”	  
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För ungefär tio år sedan lanserade Doc Searls och David Weinberger manifestet ”World of 
ends” (http://worldofends.com).  
”World of Ends” föreslår ett sätt att förhålla sig till Internet som är i grunden positivt, och 
som rimmar bra med ISOC:s och ISOC-SE:s värderingar. 
 
Rikard Linde, programansvarig för Digitala fri- och rättigheter på den gröna liberala 
tankesmedjan Fores (http://fores.se/digitala-‐fri-‐och-‐rattigheter/), har uppmärksammat 
och tilltalats av manifestet som diskuterades under denna samtalskväll där det också 
diskuterades hur vi tillsammans kan damma av och översätta World of Ends och göra någon 
typ av nylansering. Fortsättning följer med fler ”World of Ends” aktiviteter under 2015. 

26	  november	  ISOC-‐SE	  spåret	  på	  Internetdagarna	  2014	  -‐	  ”Internet	  –	  our	  world	  is	  changing”	  
	  

	  
	  
ISOC-SE deltog under Internetdagarna 2014 där vi ansvarade för ett av Internetdagarnas 18 
olika spår.	  Vi arrangerade 3 sessioner under vår heldag ”Internet – our world is changing” där 
den första genomfördes på engelska med internationella talare och paneldeltagare:	  
 

• Internet Governance - who will shape the future of the Internet.	  
• Bör vi lagstifta om nätneutralitet? Vilka är fördelarna och vilka risker finns?	  
• Post Snowden: Hur hanterar vi relationen medborgare, stat och teknik?	  

 
Det som diskuterades under dessa sessioner handlade mycket om hur vår värld och synen på 
internet förändras. Vi diskuterade också de många politiska, tekniska och rättsliga processer 
som kan påverka internets utveckling och vårt samhälle i stort. Det handlade bland annat om 
hur internet ska eller kan styras i framtiden, hur nätets öppenhet ska garanteras och hur vi kan 
möta de hot mot informationssäkerheten som finns. 
 
Alla sessioner spelades in och finns tillgängliga på internetdagarnas hemsida, 
https://internetdagarna.se/program/internet-our-world-is-changing/ 
	  
Ansvar för de olika sessionerna under vårt heldagsspår var fördelat enligt följande: 

Nurani Nimpuno, Ansvarig för :  ”Internet Governance - who will shape the 
future of the Internet.” 

Daniel Westman, Ansvarig för:  ”Bör vi lagstifta om nätneutralitet? Vilka 
är fördelarna och vilka risker finns?.” 

Maria Häll, Ansvarig för  ”Post Snowden: Hur hanterar vi relationen 
medborgare, stat och teknik?” 

Lars Lundgren Koordinatör 
Jan Flodin Rådgivare 
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Övriga	  aktiviteter	  
• Styrelsen för ISOC-SE utsåg i januari 2014 Ylva Hambraeus Björling till 

styrelseordförande i Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) för en mandatperiod om 
två år. 

• .SE har under april 2014 givit ut en ny utmärkt Internetguide om Nätneutralitet. 
ISOC-SE har bidragit till arbetet. Guiden finns gratis online här: 
https://www.iis.se/docs/Sparrar-och-graddfiler-webb.pdf 

	  

Ordinarie	  föreningsstämma	  
Vid vårt ordinarie föreningsmöte 7 april 2014 avgick Jan Flodin som ordförande. Samtidigt 
avgick Staffan Jonsson och Torbjörn Eklöf. Pär Lannerö omvaldes för en tid av 2 år.	  
Nya i styrelsen blev Maria Häll som valdes till ordförande på 2 år samt Niklas Nikitin och 
Börje Ohlman som valdes till ledamöter på 2 år 
	  

Interna	  frågor	  
Då vår web drabbades av en hackerattack i juni 2014 beslöt vi att byta till en säkrare plattform 
och samtidigt göra om utseendet. Arbetet med att återställa det mesta av innehållet pågår 
fortfarande. Det visade sig tyvärr att många rapporter inehöll länkar som inte längre var 
aktuella.	  
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Resultaträkning	  
	  
	  
     
 Not	   	   2014	   2013	  
Rörelseintäkter	   1	   	     

	  	  	  Medlemsavgifter	   	    182	  800	   176	  950	  
	  	  	  Övriga	  verksamhetsintäkter	   	    0	   12	  980	  
Summa	  rörelseintäkter	   	    182	  800	   189	  930	  

	       

Rörelsekostnader	   	      

	  	  	  Övriga	  externa	  kostnader	   2	   	   -‐229	  926	   -‐202	  234	  
Summa	  rörelsekostnader	   	    -‐229	  926	   -‐202	  234	  

	       
     

Årets	  resultat	   	    -‐47	  126	   -‐12	  304	  
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Balansräkning	  
 Not	   	   2014	   2013	  
TILLGÅNGAR	   	      

     

Omsättningstillgångar	   	      
     

Kortfristiga	  fordringar	   3	   	     

Övriga	  fordringar	   	    24	  000	   24	  000	  
Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	   	    525	   525	  

	     24	  525	   24	  525	  
	       

Kassa	  och	  bank	   	    340	  796	   382	  923	  
	       

Summa	  omsättningstillgångar	   	    365	  321	   407	  448	  
	       

Summa	  tillgångar	   	    365	  321	   407	  448	  

	       
     
     
     
   2	  014	   2	  013	  
EGET	  KAPITAL	  OCH	  SKULDER	   	    

  
Eget	  kapital	   4	   	     
Fritt	  eget	  kapital	   	      
Balanserat	  resultat	   	    387	  098	   399	  402	  
Årets	  resultat	   	    -‐47	  126	   -‐12	  304	  
Summa	  fritt	  eget	  kapital	   	    339	  972	   387	  098	  

	       
Summa	  eget	  kapital	   	    339	  972	   387	  098	  

	       
     

Kortfristiga	  skulder	   	      
Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   5	   	   25	  350	   20	  350	  
Summa	  kortfristiga	  skulder	   	    25	  350	   20	  350	  

	       
Summa	  eget	  kapital	  och	  skulder	   	    365	  321	   407	  448	  

	       
Ställda	  säkerheter	   	    Inga	   Inga	  
Ansvarsförbindelser	   	    Inga	   Inga	  
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Redovisnings-‐	  och	  värderingsprinciper	  	  
	  
Ideella	  organisationens	  redovisnings-‐	  och	  värderingsprinciper	  överensstämmer	  med	  
bokföringslagen	  och	  Bokföringsnämndens	  allmänna	  råd	  för	  ideella	  föreningar	  och	  
registrerade	  trossamfund.	  
	  
Verksamhetsintäkter	  
	  
Intäktsredovisning	  	  
Intäkter	  redovisas	  till	  det	  verkliga	  värdet	  av	  vad	  som	  erhållits	  eller	  kommer	  att	  erhållas.	  
	  
Medlemsavgifter	  
Medlemsavgifter	  omfattar	  inbetalningar	  för	  medlemskap	  i	  ISOC-‐SE.	  Medlemsavgifter	  
intäktsförs	  vid	  inbetalning	  från	  medlemmen.	  
	  
Tillgångar	  och	  skulder	  	  
	  
Fordringar	  	  
Fordringar	  upptas	  till	  det	  belopp	  som	  efter	  individuell	  prövning	  beräknas	  bli	  betalt	  
    
	  

Noter	  
    
1.	  Rörelseintäkter	   	     
Individuellt	   24	  850,00	   	    
Organisation	   156	  000,00	   	    
Senior	   1	  500,00	   	    
Studerande	   450,00	   	    
Summa	  rörelseintäkter	   182	  800,00	   	    
    
2.	  Rörelsekostnader	   	     
Projekt	  o	  arbetsgrupper	   -‐25	  000,00	  	   	    
Internetdagarna	   -‐98	  587,50	  	   	    
Seminarieverksamhet	   -‐5	  248,88	  	   	    
Övriga	  förvaltn.kostn/administ	   -‐4	  537,50	  	   	    
Redovisningstjänster	  och	  revision	   -‐58	  919,00	  	   	    
ADB-‐tjänster	   -‐5	  042,50	  	   	    
Konsultarvoden	   -‐31	  250,00	  	   	    
Bank-‐	  o	  postgirokostnader	   -‐1	  340,50	  	   	    
Summa	  rörelsekostnader	   -‐229	  925,88	   	    
    
3.	  Kortfristiga	  fordringar	   	     
.SE	   24	  000,00	  	   	    
Summa	  Kortfristiga	  fordringar	   24	  000,00	   	   	  
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4.	  Förändring	  av	  eget	  kapital	   	     
Belopp	  vid	  årets	  ingång	   387	  097,63	  	   	    
Årets	  resultat	   -‐47	  126,38	  	   	    
Belopp	  vid	  årets	  utgång	   339	  971,25	  	   	    
    
5.	  Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   	     
Revision	  2014	   -‐25	  000,00	  	   	    
Förutbetald	  medlemsavgift	  för	  2015	   -‐350,00	  	   	    
S:a	  	  upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	   -‐25	  350,00	  	   	    
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Stockholm i mars 2015 
ISOC-SE styrelse 
 
 
 
 
Maria Häll, ordförande 

 
 
 
Anna Kelly Vice Ordförande 

 
 
 
Pär Lannerö, sekreterare 

 
 
 
Lars Lundgren kassör 

 
 
 
Niklas Nikitin, ledamot 

 
 
 
Nurani Nimpuno, ledamot 

 
 
 
Daniel Westman, ledamot 

 
 
 
Börje Ohlman, ledamot 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
Vår	  Revisionsberättelse	  har	  avgivits	  	  
	  	  
	  	  
	   	  
Stefan	  Almling	   Kimmo	  Sinervo	  
Auktoriserad	  revisor	   Auktoriserad	  revisor	  

	  
	  
	  


