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Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU, får härmed avge följande
redogörelse för föreningens verksamhet under 2001.
Föreningens verksamhet rörde liksom tidigare år arrangemang av studiedagar, diskussioner
och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen och att
befordra ett internationellt informationsutbyte inom ämnesområdet. Det sistnämnda har främst
skett genom organisationen ALAI, Association Litteraire et Artistique Internationale, till
vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper. I januari 2001
valdes professor Jan Rosén till vice president i ALAI.
I augusti arrangerade den isländska upphovsrättsföreningen Nordiskt Upphovsrättssymposium. Symposiet, som ägde rum i Akureyri, Island, hade temat ”Upphovsrättens
grundbegrepp i det nya årtusendet”. Under symposiet diskuterades utvecklingen sedan 1997,
förhållandet mellan upphovsrätt och konkurrensrätt, EG:s direktiv om upphovsrätten i
informationssamhället, begreppet privatkopiering i den Nordiska upphovsrätten samt domares
och skiljemäns roll i upphovsrättstvister. Totalt kunde SFU skicka 29 delegater till mötet.
Flera av SFU:s delegater medverkade som föredragshållare och paneldeltagare.
Föreningens årsmöte hölls den 24 april i Handelshögskolans lokaler. Årsmötet avslutades med
ett föredrag av Kopiostos verkställande direktör Tarja Koskinen-Olsson i ämnet ”Säker handel
på nätet – aspekter ur rättsinnehavarnas perspektiv” med efterföljande debatt.
I november arrangerade föreningen tillsammans med Svenska Föreningen för Industriellt
Rättsskydd (SFIR) en studiedag i ämnet ”Nyttiga ensamrätter eller skadliga monopol”.
Föredragshållare under dagen var ek. dr. Mattias Ganslandt, avd. dir. Lena van Aarem,
professor Lars Pehrson, docent Nils Wahl, vice vd Eric Hasselqvist, professor Jan Rosén, jur.
kand. Eva Jarnvall, docent Bengt Domeij, f.d hovrättslagman Bengt Nilsson, patenträttsråd
Alf Linder, professor Ulf Bernitz och doktorand Richard Wessman. Dagen avslutades med en
debatt mellan advokat Ulf Dahlgren, jur. kand. Peter Gottschalk, direktör Bertil Strömberg,
professor Marianne Levin och chefsrådman Lennart Svensäter.
I december arrangerade föreningen ett välbesökt kvällsmöte med middag. Mötet avslutades
med ett föredrag av rådmannen Tomas Norström om domarens perspektiv på prövningen av
upphovsrättsliga frågeställningar.
Under året gav föreningen ut en omfångsrik medlemsmatrikel med detaljerade adressuppgifter
m m om föreningens medlemmar samt om ledamöterna i ALAI:s exekutivkommitté.
Dessutom fick föreningens webbplats ny adress. Den nya adressen är
www.upphovsrattsforeningen.com.
SFU är tillsammans med de övriga Nordiska rättsskyddsföreningarna huvudmän för
tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). Föreningarna har under året gått samman
och bildat en särskild ideell förening för utgivning av NIR och förberedelser har gjorts för att
NIR fr o m 2002 helt och hållet ska vara en tidskrift baserad på prenumerationer. Betydande
satsningar görs på tidskriften, såsom att utgivningsfrekvensen ökas till sex gånger per år och
att NIR:s Internettjänster utvecklas väsentligt. SFU representeras i NIR:s styrelse av professor
Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av professor Jan Rosén.

Föreningens styrelse höll 3 protokollförda möten under året.
Föreningen hade vid årsskiftet 2001/02 280 betalande medlemmar och 25 stödjande
medlemmar.
Föreningens styrelse hade vid utgången av 2001 följande sammansättning. Ordförande
professor Jan Rosén, vice ordförande f d hovrättslagman, jur dr Henry Olsson och de
ordinarie ledamöterna bolagsjurist Walo von Greyerz, verkställande direktör Gunnar Petri,
professor em. Gunnar Karnell, vice verkställande direktör Kenth Muldin (kassör),
förlagsdirektör Stephan Carlsson, f d verkställande direktör Yngve Åkerberg, advokat Kerstin
Calissendorff samt suppleanten bolagsjurist Helene Hillerström-Miksche. Styrelsen utsåg i
december 2001 doktoranden Daniel Westman till sekreterare i föreningen.

