
Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogö-
relse för föreningens verksamhet under 2011. 
 
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. Jan Rosén är 
Vice President i ALAI och SFU har tre ytterligare ledamöter i exekutivkommittén (Gunnar 
Karnell, Daniel Westman och Henry Olsson). 
 
Föreningens årsmöte för 2011 hölls den 23 mars på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhand-
lingar talade Stims VD Kenth Muldin på temat ”Nya utvecklingslinjer för musiklicensiering-
en”. 
 
Den 3 maj anordnade föreningen en vårkryssning med Teaterskeppet. Upphovsrättsutredning-
ens arbetsrättsresultat presenterades av utredaren Jan Rosén och huvudsekreterare Annika 
Malm. Därefter följde en kryssning i Stockholms skärgård samt mingel och middag.  
 
Den 26 oktober gästades föreningen av professor Bernt Hugenholtz från Amsterdams univer-
sitet. Han talade om behovet av och det rättsliga utrymmet för ökad flexibilitet i de upphovs-
rättsliga inskränkningarna under rubrik ”Fair use in Europe?”. 
 
Den 2 december arrangerade föreningen studiedagen ”Upphovsrättens utveckling”. Ämnen 
som behandlades var EU-kommissionens initiativ på upphovsrättsområdet, Orphan works-
direktivet, avtalslicenser och andra lösningar för förenklad rättighetsklarering, reglering av 
organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning, rättsliga strategier för att stoppa intrång på 
nätet, praxis om tillgängliggörande för allmänheten, EU-domstolens dom i Premier League-
målet samt upphovsrättslig praxis från Högsta domstolen. Talade gjorde Maria Martin-Prat, 
EU-kommissionen, Annika Malm, Justitiedepartementet, Anders Olin, Justitiedepartementet, 
Jerker Rydén, KB, Johan Axhamn, Stockholms universitet, Ben White, British Library, He-
lena Woodcock, Stim, Daniel Westman, Stockholms universitet, Lars Johansson, Nord & Co., 
Tobias Andersson, Canal +, Henrik Bengtsson, Delphi och Lena Frånstedt Lofalk, Nord & 
Co. 
 
ALAIs kongress hölls i Dublin den 29 juni – 1 juli. Temat var “Expansion and Contraction of 
Copyright: Subject Matter, Scope, Remedies”. Några medlemmar var på plats, däribland re-
presentanter för styrelsen.  
 
SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU re-
presenteras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén. 
 
Föreningen hade vid årsskiftet 2011/12 400 medlemmar (föregående år 397) och 24 stödjande 
medlemmar (föregående år 24). 
 
Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, vice 
ordförande Henry Olsson, kassör Kenth Muldin, sekreterare Daniel Westman samt ledamö-
terna Stephan Carlsson, Peter Danowsky, Henrik Grinbaum, Helene Hillerström Miksche, 



Gunnar Karnell, Susin Lindblom och Lena Frånstedt Lofalk. Per Jonas Nordell har i egenskap 
av redaktör för NIR varit adjungerad ledamot. Styrelsen höll tre protokollförda möten under 
året. I perioden mellan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post. 
 
Revisorer har under verksamhetsåret varit Carl-Anders Svensson och Thomas Nyh. Åsa An-
esäter har varit revisorssuppleant. 
 
Föreningens valberedning har bestått av Erica Wänelöf, Ulrica Källen och Staffan Boström. 


