
Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörel-
se för föreningens verksamhet under 2004. 
 
Föreningens verksamhet bestod liksom tidigare år i arrangemang av studiedagar, diskussioner 
och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen. Före-
ningen har även främjat ett internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga om-
rådet, främst genom organisationen ALAI, Association Litteraire et Artistique Internationale, 
till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper. 
 
Föreningens årsmöte hölls den 23 mars på Nalen. Årsmötet avslutades med ett föredrag av jur 
dr Silke von Lewinski, Max-Planck-Institut, under rubriken ”Folklore: an old topic – still new 
attempts!”. 
 
Den 27 april firades föreningens 50-årsdag med föredrag på Sjöhistoriska museet och middag 
på Villa Källhagen (den restaurang där SFU:s styrelse höll sitt konstituerande möte precis 
femtio år tidigare). Föredragen speglade upphovsrättens utveckling och ställning idag samt 
föreningen historia. Statssekreteraren Dan Eliasson, Justitiedepartementet, talade om upp-
hovsrätten i ett politiskt perspektiv. ALAI:s president Victor Nabhan skildrade den internatio-
nella upphovsrättens ständiga utveckling i föredraget ”From Bern to nowadays: Copyright, a 
work in progress”. Justitierådet Kerstin Calissendorffs anförande behandlade upphovsrätten i 
domstolarna. Fd Generaldirektören Gunnar Petri talade om den svenska upphovsrättens in-
tressenter och gjorde en exposé från dåtid till nutid. Professor emeritus Gunnar Karnell 
beskrev i sitt föredrag - ”Att åldras i skönhet - SFU 50 år” – föreningens historia. Föredragen 
har publicerats i NIR och ges dessutom ut i en separat publikation. 115 medlemmar samt gäs-
ter från de nordiska systerföreningarna deltog. 
 
Den 27 maj gästades föreningen av den amerikanska advokaten Joseph Beck verksam vid 
Kilpatrick Stockton. Han talade om uppmärksammade amerikanska rättsfall om upphovsrätt 
från senare år under rubriken ”Fighting Copyright Battles in the U.S.”. 
 
Vid ett föreningsmöte den 19 oktober talade jur kand Daniel Westman om fenomenet peer-to-
peer (fildelning) under rubriken ”Upphovsrättens möte med fildelningen”. Han behandlade 
tekniken, rättsliga ansvarsfrågor och den rättspolitiska debatt som de nya tekniska möjlighe-
terna har givit upphov till. 
 
Föreningen anordnade den 3 december en studiedag med temat ”Nyheter inom upphovsrät-
ten”. Bland annat behandlades den öppna kritiken mot immaterialrätten från vissa utveck-
lingsländer, kommissionens kritik mot biblioteksersättningen, frågor kring rättighetsadminist-
ration och konkurrens, sanktionsdirektivets genomförande i svensk rätt samt upphovsrättens 
utveckling i rättspraxis. Medverkade gjorde professor Jan Rosén, Stockholms universitet, jur 
dr Henry Olsson, Justitiedepartementet, hovrättsassessor Göran Söderström, Justitiedeparte-
mentet, direktör John-Erik Forslund, Sveriges författarförbund, jur dr Dan Eklöf, Stockholms 
universitet, VD Christer Johansson, Bonus Presskopia, hovrättsassessor Stefan Johansson, 
Justitiedepartementet, advokat Ulf Isaksson, Danowsky & Partners samt Justitierådet Kerstin 
Calissendorff, Högsta domstolen. 
 



ALAI anordnade i juni studiedagar i Oaxaca, Mexico. Temat var “Infringement of works of 
authorship: from traditional piracy to the liability of Internet enterprises”. Föreningen hade 
några medlemmar på plats och i programmet medverkade professor Jan Rosén.  
 
SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU re-
presenteras i NIR:s styrelse av professor Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av profes-
sor Jan Rosén. 
 
Föreningen hade vid årsskiftet 2004/05 327 betalande medlemmar och 26 stödjande medlem-
mar. 
 
Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande professor Jan Ro-
sén, vice ordförande jur dr Henry Olsson och de ordinarie ledamöterna justitieråd Kerstin Ca-
lissendorff, förlagsdirektör Stephan Carlsson, advokat Peter Danowsky, professor emeritus 
Gunnar Karnell, verkställande direktör Kenth Muldin (kassör), fd generaldirektör Gunnar 
Petri, senior counsel Walo von Greyerz, samt suppleanterna bolagsjurist Helene Miksche och 
doktorand Daniel Westman (sekreterare). Styrelsen höll tre protokollförda möten under året. 


