
Protokoll
Kommitté BAS-kommittén
Sammankallande Gary Börjesson

Datum för möte 2021-04-21 kl 14:00
Plats Videomöte i Google Meet
Närvarande Gary Börjesson,  Ola Runesson, Leif Svärd, Inge Bramer och Patrik

Lindqvist (mötessekreterare).

§ 1 Mötets öppnande
Gary Börjesson hälsade alla välkomna och öppnade BAS-kommitténs möte
nr 2 2021.

§ 2 Föregående mötes protokoll
Lades till handlingarna.

§ 3 Ärenden
3.1 BAS organisation och arbetsordning

Underlag: BAS-kommitténs arbetsordning. Bilaga 1 (ej publik).

Vi började med att presentera oss för varandra. Ola Runesson hälsades
välkommen som ny deltagare i kommittén.

Vi gick snabbt igenom BAS-kommitténs arbetsordning. Diskuterade
organisation och arbetsordning. Arbetsordningen skall justeras och
kompletteras, bl a med beskrivning av BAS-samordnare samt förtydligande av
produktansvariges roll och mandat.

Produktansvarig, Patrik Lindqvist, utses till beslutande/verkställande för alla
BAS-projekt.

3.2 BAS bemanning

https://docs.google.com/document/d/1KzR6-ud_li-9abBP4GDkE6G2dDWvqmiuc819IyqGisU/edit?usp=sharing


Bakgrund: Unionsstyrelsen har nu hunnit ha sitt konstituerande möte och
gjort lite justeringar i arbetsgrupper och kommittéer. För BAS del har en ny
styrelseledamot lagts till BAS-kommittén - Ola Runesson
Behövs några andra justeringar gällande bemanning eller organisation?

Diskussion: Diskuterade bemanningen. Fastställde nuvarande bemanning
enligt bilaga 2 (ej publik). Bemanningen kan, i de flesta fall, ändras löpande
vid behov.

3.3 BAS-konferens

Det skulle vara bra att samla BAS-coacherna och informera om läget och
involvera dem i arbetet med version 3 m.m. Särskilt viktiga är BAS-coacherna
i samband med tester och utrullning.

BAS-konferens hålls som videomöte någon gång under vecka 20 (PL
bestämmer datum och tid).

Inbjudan distribueras till BAS-coacherna och Båtförbunden. Vi vill gärna att
även “BAS-samordnare” i båtförbunden deltar (utöver BAS-coacher).

Syfte med konferensen:

● Introducera, förklara och “sälja in” funktionen “BAS-samordnare” i
båtförbunden.

● “Bädda” för utrullning av BAS version 3 (städning m.m.)
● Informera om utrullningen v3
● Visa hur BAS version 3 ser ut (just nu)
● Informera om de ändrade rutinerna för Inloggning för administratörer (BankID

och tvåfaktorsautentisering).

3.4 APIer i BAS

Bakgrund: Idag har vi policyn att inte erbjuda API för externa applikationer.
Behövs ett nytt ställningstagande?
Många frågar om APIer. Ofta handlar det om “digitala medlemskort” eller
andra applikationer där en person behöver verifiera att hen är medlem i en
viss klubb. Flera sådana projekt är igång i större båtklubbar och i något
båtförbund. Det kanske är dags för oss att utveckla? Ett alternativ är om vi
själva skall ta fram en app med funktionalitet som “digitalt medlemskort”.

Beslutade att undersöka de pågående och planerade projekten för att
kartlägga behoven.

§ 4 Orientering kring pågående projekt och arbeten
4.1 BAS säkerhet

Inloggning med BankID eller tvåfaktorsautentisering för administratörer införs
snart i BAS. Informationskampanj pågår.

https://docs.google.com/document/d/14e9zVyE13IeYwDxcFf0M5Tc2t2oLXhCczehFMzjibjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14e9zVyE13IeYwDxcFf0M5Tc2t2oLXhCczehFMzjibjA/edit?usp=sharing


Separeringen av servrar (applikationsserver och databasserver) kommer att
ske i samband med utrullning av BAS version 3.

§ 5 Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades.

§ 6 Mötets avslutande


