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1. Val av ordförande och sekreterare
Mötet diskuterade en lösning för att hantera ordförandeskapet i gruppen och kom fram till att
uppdraget skulle vara under 1 år och att följa bokstavsordningen i bolagsnamnet. Till ordförande
valdes därför Sten Falk (IF) och till sekreterare valdes Anders Törnqvist.
2. Presentation av deltagare
Deltagarna presenterade sig själva.
3. Genomgång ändringsönskemål och rättningar, även koder och listor
Mötet diskuterade olika strategier för att representera sakförsäkringsinformation. De alternativ som
diskuterades var en generell lösning med allmänt hållna element eller en mer specifik lösning med
specifika och unika element. En jämförelse som gjordes var att använda elementet ”AMOUNT” och
med en kod ange t.ex. ”nettopremie” gentemot att använda ett specifikt element som kallas
”NETTOPREMIE”.
Mötet beslutade att ändra strukturen enligt exemplet ovan, från en generell till en specifik struktur.
Beslut fattades också att alla element skall använda engelska i elementnamnet. Den nya strukturen
skall också ha en hierarkisk struktur till skillnad från den som finns idag. De generella elementen
(amount, indicator, number, osv.) skall fortsatt inkluderas i schemat för att det fortsatt skall finnas
flexibilitet i innehållet.
I det fortsatta arbetet beslutades också att överföring av bulk information (bestånd) skulle
prioriteras framför andra områden som t.ex. webbtjänster.
Om det i framtiden skulle visa sig att strukturen (XSD:n) blir för stor kan denna i framtiden eventuellt
delas upp på försäkringstyper.
4. Nya önskemål och rutiner för sådana
Ett antal nya önskemål har redan inkommit och dessa kommer att behandlas när den nya strukturen
är på plats.
5. Lösning och dokumentation av Web Services
Denna punkt kommer att tas upp vid nästa möte.
6. Säkerhet och SSEK
Denna punkt kommer att tas upp vid nästa möte.
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7. Diskussion om innehåll och upplägg av webbsida – XML4SAK.COM
Denna punkt kommer att tas upp vid nästa möte.
8. Nästa möte
Nästa möte den 19 januari 2012 kl. 09:30‐16:00.

***
Vid protokollet
Anders Törnqvist
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