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Verksamhetsberättelse 2020

Projekt och aktiviteter
Web b koll . Under året har Webbkoll fortsatt vara populärt i Tyskland
(landet vi får flest frågor och kommentarer ifrån). Webbkoll finns på tyska sedan
2018 men översättningarna har förbättrats med hjälp av volontärer under året.
Även översättningen till norska har förbättrats. Webbkoll har också fått viss ny
funktionalitet (”Webbkoll now checks if reports are sent to third-parties with
Content Security Policy’s report-uri / report-to, Expect-CT’s report-uri, and
NEL’s report-to”) och diverse buggfixar.
Rem issa rb e t e . Föreningen har inte arbetat med remisser under 2020.
ED Ri. Föreningen har som observatörer i EDRi möjlighet att bevaka europeisk digital politik genom närvaro för en person på en för EDRi intern e-postlista
för medlemmar. Under 2020 bytte Dataskydd.net representant. Under 2021 ska
föreningen ansöka om medlemskap i EDRi enligt beslut från årsmötet 2019.
Anledningen till förseningen är att vi tog det ursprungliga beslutet att bli fullvärdiga medlemmar efter deadlinen för EDRi:s årsmöte och måste nu vänta till
det att den nya medlemsstrukturen träder i kraft. EDRi kommer att på kommande årsmöte ta beslut om att omvandla Dataskydd.net till ”Associate”, och
därefter kan vi ansöka om fullvärdigt medlemskap.
SOU . En ny experimentell tjänst, https://sou.dataskydd.net, utvecklades.
Den gör det möjligt att fulltextsöka i alla SOU:er (Statens Offentliga Utredningar) från 1922 till i dag och i allt från Ds (Departementsserien) från 2000 till
i dag.
S tu d ie. I egenskap av Dataskydd.net-medlem bidrog styrelseledamot Anders
Jensen-Urstad till en studie om webbkakor och tredjepartsspårare som ingick i
rapporten Dataekonomier som Stefan Larsson vid Lunds universitet författade
på uppdrag av Konkurrensverket.

Styrelse och medlemmar
Styrelsen har bestått av
• Amelia Andersdotter, ordförande.
• Anders Jensen-Urstad, kassör och sekreterare.
• Eric Skoglund, ledamot.
• Anne Jensen-Urstad, ledamot.
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Föreningen hade vid årets slut 36 medlemmar (att jämföra med 24 medlemmar vid slutet av 2019).
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