Den nya upphovsrätten
Den svenska upphovsrätten står inför en synnerligen omfattande revision. I maj 2001
antogs EG:s s.k. infosoc-direktiv om upphovsrätten och vissa närstående rättigheter i
informationssamhället. Ett första steg i arbetet med att genomföra direktivet i svensk
rätt tas i juni då justitiedepartementet presenterar en departementspromemoria med
förslag till revidering av den svenska upphovsrättslagen. Föreningen har glädjen att
kunna inbjuda till en studiedag där justitieminister Thomas Bodström med medarbetare från departementet presenterar förslaget. En paneldebatt fungerar därefter
som avstamp inför remissomgången.
TID:
Tisdagen den 17 juni 2003, klockan 9 – 17
PLATS:
World Trade Center (Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1)
PROGRAM: Se baksidan
Deltagaravgiften är 2000 kr för medlem i SFU och 2300 kr för icke-medlem. I
deltagaravgiften ingår morgonkaffe med smörgås, lunch (fisk) och eftermiddagskaffe
med kakbuffé. Deltagaravgiften skall i samband med anmälan sättas in på föreningens
postgiro 47 48 45 – 5 eller bankgiro 5206-2528 (dvs. faktura sänds ej ut). Föreningen
är inte momspliktig.
Anmälan skall ske senast måndagen den 9 juni 2003. Använd om möjligt formuläret
på föreningens webbplats www.upphovsrattsforeningen.com. Den som saknar tillgång
till Internet kan anmäla sig per brev till föreningens sekreterare på den adress som
finns i sidfoten. Anmälan är bindande
Departementspromemorian kommer inte att föreligga i tryckt form vid studiedagen
och kan därför inte delas ut till deltagarna. Däremot kommer promemorian, som
inklusive bilagor består av ca 600 trycksidor, göras tillgänglig på regeringens webbplats någon dag innan studiedagen. Den föreslagna lagtexten kommer att delas ut till
deltagarna.
Frågor kan ställas till föreningens sekreterare Daniel Westman (adress se nedan).

PROGRAM
09.00

Registrering samt kaffe med smörgås

09.30

Upphovsrätten i informationssamhället
Justitieminister Thomas Bodström

10.00

Förslag till ändringar i upphovsrättslagen
Departementsråd och enhetschef Christine Lager
Ämnesråd Malin Bonthron

10.30

Fruktpaus

11.00

Förslag till ändringar i upphovsrättslagen (fors.)

12.00

Lunch

13.00

Förslag till ändringar upphovsrättslagen samt frågor

14.00

Sverige, Norden, Europa och världen. Infosoc i ett större perspektiv
Professor Jan Rosén

14.30

Kaffe med kakbuffé

15.00

Paneldebatt

16.30

Avslutning

