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Fredagen den 3 december 2004,
kl. 9.30 – 16.30

Plats:

Konferens Spårvagnshallarna
Birger Jarlsgatan 57 A

Anmälan: Senast den 23 november 2004.
Anmälan är bindande.
Använd formulär på föreningens
webbplats
www.upphovsrattsforeningen.se
Pris:

Frågor:

3 700 kr (föreningen är momsbefriad).
OBS! Betalning skall i samband med
anmälan ske till föreningens
postgiro (47 48 45 - 5) eller
bankgiro (5206 -2528).
Faktura utsänds alltså ej.
Föreningens sekreterare Daniel Westman
daniel.westman@juridicum.su.se
08-16 25 98

Om SFU
Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU, bildades den 27 april 1954. Den har till ändamål att
genom föredrag, diskussioner, studiedagar och
publikationsverksamhet främja kunskapen om
upphovsrätten och dess närstående rättigheter
och att bidra till rättsområdets fortsatta utveckling. Bland medlemmarna finns upphovsrättsligt
intresserade representanter för alla former av
skapande litterär eller konstnärlig verksamhet,
liksom för verksamheter inom film, radio och
television, fonogram, press, förlag, industridesign och software.
SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd. Föreningen är
sedan länge ansluten till Association Littéraire et
Artistique Internationale, ALAI.
Föreningens styrelse består för närvarande av:
Professor Jan Rosén, ordförande
Jur. hedersdoktor Henry Olsson, vice ordförande
Justitieråd Kerstin Calissendorff
Direktör Stephan Carlsson
Advokat Peter Danowsky
Professor em. Gunnar Karnell
VD Kenth Muldin, Kassör
Programjuristen Helene Miksche (suppl.)
Direktör Gunnar Petri
Doktorand Daniel Westman, sekreterare (suppl.)
Senior Counsel Walo von Greyerz

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR UPPHOVSRÄTT (SFU)
Le Groupe suédois de l’ALAI

Nyheter inom
upphovsrätten
Studiedag om aktuella frågor inom
upphovsrätten
Fredagen den 3 december 2004

Konferens Spårvagnshallarna
Birger Jarlsgatan 57 A
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Medverkande

Nyheter inom upphovsrätten

Program

Aktiviteten inom upphovsrätten fortsätter att vara
hög. På studiedagen behandlas bland annat den
senaste utvecklingen inom den internationella upphovsrätten och denna utvecklings betydelse för svenska förhållanden.

09.00-09.30

Kaffe och avprickning

09.30-09.45

Inledning
Jan Rosén

09.45-10.15

Öppet motstånd mot immaterialrättssystemet? Betydelsen
för svensk och internationell
upphovsrätt
Henry Olsson

Inom WIPO- och WTO-samarbetena blåser delvis
nya vindar och det finns grupper som är öppet kritiska till det upphovsrättsliga systemet och dess
effekter. Vad är det som är på gång och vad kommer
det att innebära för Sverige?
I våras antogs det s.k. enforcement-direktivet.
Direktivet ställer bl.a. krav på att medlemsstaternas
lagstiftning innehåller vissa sanktioner, möjligheter
till interimistiska åtgärder och rätt att kräva information vid upphovsrättsligt intrång. Vilka är förutsättningarna för Justitiedepartementets arbete med
genomförandet och vilka krav kan ställas på eventuell ny lagstiftning?

10.15-10.40

Kaffe- och fruktpaus

10.40-11.20

Ersättning vid uthyrning och
utlåning. Kommissionens kritik mot biblioteksersättningen
Göran Söderström
John-Erik Forslund

Organisationerna för rättighetsförvaltning fortsätter
att mot bakgrund av EG:s konkurrensregler väcka
kommissionens intresse. Flera ärenden är under
behandling och kommissionen har även lämnat ett
s.k. meddelande i vilket principiella synpunkter
diskuteras. Vilket är det aktuella läget och hur påverkas de svenska organisationerna?

11.30-12.30

Kommissionen har intresserat sig för bland annat
Sveriges genomförande av uthyrnings- och utlåningsdirektivet och de svenska reglerna om s.k.
biblioteksersättning. Det har ifrågasatts om ersättningar till utländska rättighetshavare hanteras på ett
korrekt sätt. Vad kan detta komma att innebära?
Upphovsrätten utvecklas även i rättspraxis. På studiedagen redovisas och analyseras några av de viktigare
rättsfallen från senare år.
Varmt välkomna!

Rättighetsadministration och
konkurrens - den senaste
utvecklingen
Dan Eklöf
Christer Johansson

12.30-13.30

Lunch

13.30-14.45

Enforcement-direktivets
genomförande
Stefan Johansson
Ulf Isaksson

14.45-15.10

Kaffe

15.10-16.30

Upphovsrättens utveckling i
rättspraxis
Jan Rosén
Kerstin Calissendorff

Prof. Jan Rosén,
Stockholms universitet
Jur. dr. hc. Henry Olsson,
Justitiedepartementet
Hovrättsassessor Stefan Johansson,
Justitiedepartementet
Advokat Ulf Isaksson,
Danowsky & Partners
Jur. dr. Dan Eklöf,
Stockholms universitet
VD Christer Johansson,
Bonus Presskopia
Hovrättsassessor Göran Söderström,
Justitiedepartementet
Direktör John-Erik Forslund,
Sveriges författarförbund
Justitieråd Kerstin Calissendorff,
Högsta domstolen

