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Närvarande ledamöter: Ingela Nyström (ordförande), Per Dannetun, Anders Karlhede, Katrine
Riklund, Kristina Gold. (Zoom): Anna Delin, Bjørn Hafskjold

Närvarande från SNIC-kansliet: Hans Karlsson, Lars Nordström, Mathias Brännvall, Monica Lassi,
Anders Sjöström.

B=Beslutspunkt, I=Informationspunkt, D=Diskussionspunkt,

1. Mötets öppnande

Ingela öppnade mötet kl 10.00

2. Agendans godkännande och adjungering av deltagare (B)

Anders Sjöström, Monica Lassi, Hans Karlsson, Mathias Brännvall och Lars Nordström ad-
jungerades till mötet.

3. Val av justeringsperson (B)

Anders Karlhede valdes som justeringsperson.

4. Föregående möten

Protokoll från senaste mötet 2021-10-15 gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Anmälan av jäv

Ingen anmälan om jäv har inkommit.

Jävsituationen efter VR-beslutet 2021-06-18 har blivit mer delikat, framförallt rörande det
framåtriktade arbetet. Styrelsen anser dock att de kan behandla situationen.

6. SNIC under resten av finansieringsperioden och SNIC-verksamheten efter 2022 (I)

Hans gav en sammanfattning av vad som hänt sedan senast, enligt mötesmaterialet till detta
möte.

Hans meddelade 2021-11-08 att han avgår som föreståndare för SNIC från och med 2022-01-
01.

Per och Katrine informerade om mötet mellan VR och URFI i mitten i november.

Flera från styrelsen uttryckte tvivel på att en ny organisation kommer att finnas på plats
2023-01-01 för att överta driftsorganisationen.

Styrelsen avser att fokusera på behovsanalysen inför nästa system och användarstödet.

Ingela informerade om att SNIC kommer under Q1 2022 att flyttas inom UU från IT-institut-
ionen till direkt under Rektor.

Stämman föreslår att Lars Nordström, som nu är tillförordnad, utses till föreståndare för
SNIC från och med 2022-01-01.

Protokoll, SNIC:s styrelsemöte 21-9 (2021-12-14)

Dnr: SNIC 2021/41

Sammanträdesdatum: Tisdag, 2021-12-14

Tid: kl. 10.00-15.00

Plats: Radisson Blu, Arlanda
Zoom https://uu-se.zoom.us/my/snic.office
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Lars lämnade mötet under diskussionen om förslag på SNIC-föreståndare.

Styrelsen diskuterade hur processen är reglerad och vad ”i samråd med styrelsen” betyder.
Styrelsen anser sig endast blivit informerad och har inget inflytande. Den kritiken riktas till
UU som värdorganisation.

Beslut: Styrelsen stödjer stämmans förslag till ny föreståndare.

7. Kommande utlysning (I/D)

Från möten med VR och URFI har det framkommit att utlysningen om ny organisation kom-
mer att ske i konkurrens. Vad som är känt nu är att det kommer att lämnas in två ansök-
ningar.

Ingela har på möte med VR i veckan fått information att utlysningen kommer att öppnas
2021-12-17 och stänger 2022-02-28.

8. SNIC:s Nationella Användarstöd (I/D)

Anders Sjöström, aktivitetsledare för SNIC användarstöd, presenterade arbetet med att om-
dana tidigare användarstöd till att bättre uppfylla visionen för SNIC 2.0.

Arbetet initierades under 2019, tog fart 2020 och har fram tills idag utvecklats positivt.

Veckovisa möten med koordinatorgruppen har varit en framgångsfaktor för att utveckla nät-
verket av applikationsexperter och fördelningen av supportärenden på nationell nivå.

Tidsrapportering på nedlagd arbetstid per ärende är nytt för användarstödet och är därför en
utmaning för att få fram faktiskt nedlagd arbetstid.

Under 2022 planerar man att, i samarbete med SNIC wg, utveckla erfarenheten från den nat-
ionellt fördelade allokeringarna på Alvis och implementera det även för Dardel (SNAC wg
har idag ett veckovist rullande schema för allokeringsprocessen för projektansökningar på
Alvis). Tillämpningsexperternas kunskap kommer i större utsträckning att stödja SNAC wg i
granskningarna av projektansökningar. Jävsproblemantik avser man ha i beaktande.

Kartläggning av användarstödets kompetens har inletts och kommer slutföras H1 2022.

9. Behovsanalys (I/D)

Monica presenterade status för behovsanalysen för dels ny (1) generell beräkningsresurs, (2)
beräkningsresurs för känsliga data och (3) lagringsresurs(er).

Fokus kommer att vara på den generella beräkningsresursen då den ligger närmast i tid och
behöver vara klar under 2022, med målet att ha en kravspecifikation klar innan 2022-12-31.

Styrelsen diskuterade balansen mellan GPU/CPU och fokusen på GFLOPS. En generell be-
räkningsresurs är tänkt att tillhandahålla egenskaper som tillfredsställer de flesta forskare.
GPU-leveranserna har blivit försenade globalt vilket kommer att försvåra en tidlig omvärlds-
analys som skulle vara till nytta för att se hur GPU:erna i nya system har utnyttjats.

Styrelsen föreslog att använda användarstödet i framtagningen av behovsanalysen.

Styrelsens kommenterade att användarnas behov kanske inte är beroende så mycket på hård-
vara utan mer på stöd och användarinterface/program.

Styrelsen vill se en statusuppdatering på nästa möte och en utförligare uppdatering/rapport på
mötet i juni.

10. EuroHPC (I)

Lars Nordström redogjorde från VRs workshop om EuroHPC 2021-12-07 angående ett
svenskt mid-range-system (”pre exa scale”) för känsliga data.

SNIC-kansliet deltog genom att ha blivit tilldelad tid för att presentera möjligheterna för
SNIC:s användare att använda det föreslagna datorklustret som ska vara anpassat för känsliga
data.
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Styrelsens diskussion:

Att SNIC:s logga användes för programmet/materialet betyder inte att SNIC är med på ini-
tiativet vilket Lars även framförde till diskussionsgruppen på workshopen.

Ledamot föreslog att styrelsen bör skicka brev till VR för att framföra att SNIC inte var med-
arrangör för workshopen.

Beslut: Ingela och Per får i uppdrag att författa och skicka sådant brev till VR.

11. Information från föreståndaren (I)

Status för Dardel: Komponentbrist, försenar GPU-delen. VR finansierar utbyggnaden med ett
kabinett för CPU:er enligt ansökan från tidigare styrelsebeslut.

Status för Alvis: Fas 2 i produktion februari 2022 (försenad).

Lumi G (GPU-delen): Försenat till mars 2022.

Prace, 6IP: förlängs ett halvår till 2022-06-30

EuroHPC: Extra medel kommer att komma från VR för att ”drifta” allokeringen på LUMI.

NeIC: Lars Nordström ersätter Hans Karlsson i NeIC:s styrelse. VR kommer ta beslut om
deltagande i NeIC under våren 2022.

12. Kommande möten

Januari: 2 timmars Zoom-möte med VR/RFI Lisbeth Olsson och Mikael Borg.

Mars och juni: Bestäms med Doodlar. Mars via Zoom, juni fysiskt på plats, ARN eller Upp-
sala.

13. Övriga frågor

Ingela informerade att Anders och Björn utsetts till styrelseledamöter även under 2022. For-
mellt beslut av UU på tisdag.

Ingela avtackade Hans som avgående föreståndare och överräckte en present från Styrelsen.

14. Mötets avslutande

Ingela önskade alla en God Jul och avslutade mötet kl 15.01

Vid protokollet Ordförande Justeringsperson

Mathias Brännvall Ingela Nyström Anders Karlhede
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