Protokoll fört vid Arbetsgruppen för Operatörssamverkan, NEA
Nr: 1-2015
Datum: 2015-01-20
Plats: Visma, Stockholm

Närvarande:
1. Peter Bengtsson, Tieto
2. Henrik Möller, InExchange
3. Olle Stenelöv, Palette
4. Johan Söderberg, RedSoft
5. Cajsa Ahlinder, Visma
6. Herman von Greiff, Basware
7. Leif Forsman, CGI
8. Per Larsson, Opus Capita
9. Jessica Wennstam, Swedbank
10. Stefan Winbo, Strålfors
11. Anna Amgren, NEA

Agenda
1. Principer för operatörssamverkan
2. Kort presentation av deltagare
3. Godkända föregående protokoll
4. Ordförande för våren
5. Förändring av rapportering för NEA Index
6. Storleksgräns för bilagor
7. Rapportering från arbetet i registergruppen
8. Information om EESPA
9. Övriga frågor
10. 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.
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•
•
•
•
•
•

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.
3. Godkännande av tidigare protokoll
Protokoll från mötet 2014-10-14 godkändes.
4. Ordförande för våren
Peter Bengtsson vald till ordförande fortsätter under våren 2015.
5. Förändring av rapportering för NEA Index
Vi beslutar att ändra rapportering av NEA Index till en gång per år istället för en gång
per kvartal.
6. Storleksgräns för bilagor
Vi enas om att ”NEA rekommenderar 5MB totalt per faktura”

7. Rapportering från arbetet i registergruppen
Vid mötet den 15/1 rekommenderar vi att bjuda in representanter för Tieke till nästa
möte via Peter Bengtsson och nästnästa möte OpenPEPPOL – (Anders Kringstedt).
Närvarande på mötet var:
Peter Lynghav, Handelsbanken
Lars-Göran Nilsson, Scancloud
Olle Stenelöv, Palette
Anna Amgren, NEA
8. Information om EESPA
Nästa EESPA-möte är i maj. Inför det mötet kan vi i Operatörsforumet diskutera
aktuella frågor. Vi har kvar EESPA som en stående punkt på agendan.

Operatörssamverkan NEA 2015-01-20
Sida 2

9. Övriga frågor
PC434
Cajsa berättar om ett nytt direktiv från Kommissionen, en ny EU norm. I arbetet
har man pekat ut att CEN ska ta fram den semantiska datamodellen. Man ska
kunna ta emot 5 olika modeller. I Sverige har PC 434 bildats. Ett internt dokument
ang. the core invoice är nu ute för kommentarer, ett offentligt dokument kommer
att finnas i maj. Ny stående punkt på agendan.
10. Avslutning och nästa möte
Nästa möte innan påsk beroende på när någon Tieke kan komma. Anna skickar ut en
Doodle.
11. Stående punkter på agendan:
- Principer för operatörssamverkan
- Godkännande av tidigare protokoll
- PC434 – status
- EESPA - status
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