
Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogö-
relse för föreningens verksamhet under 2014. 
 
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). 
 
Ett 60-tal medlemmar deltog i föreningens årsmöte den 25 mars på Nalen. Efter sedvanliga 
årsmötesförhandlingar talade Peter Danowsky (Danowsky & Partners) om förslaget till ny 
domstolsordning för bl.a. upphovsrättsliga mål (Ds 2014:2), under rubriken ”Patent- och 
marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag, 58 § URL”.  
 
Den 9 juni anordnade föreningen en våravslutning på Hotell Skeppsholmen. Tre ämnen be-
handlades: ”Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning och dess genomförande i svensk 
rätt”, ”Förelägganden om blockering av webbplatser, samt ”Kommande reformering av upp-
hovsrätten på EU-nivå”. Talade gjorde Johan Axhamn (Utredningen om kollektiv rättighets-
förvaltning på upphovsrättsområdet), Daniel Westman (Stockholms universitet), Henrik 
Bengtsson (Advokatfirman Delphi), Katarina Renman Claesson (Stockholms universitet), 
Susin Lindblom (Dramatikerförbundet), Ludvig Werner (Ifpi), Jerker Ryden (Kungliga 
Biblioteket) samt Pär Nygårds (IT- och Telekomföretagen). Därefter följde mingel och mid-
dag. Drygt 90 personer deltog. 
 
Den 15 oktober anordade föreningen ett kvällsmöte med middag. Under rubriken ”Ideell rätt i 
samtiden” talade Jan Rosén (Stockholms universitet) och Karin Cederlund (Sandart & Part-
ners) om den ideella rätten samt om parodier, bl.a. med anledning av EU-domstolens dom i 
Deckmyn-målet (C-201/13). Cirka 60 personer närvarade. 
 
Den 9 december arrangerade föreningen studiedagen ”Upphovsrätten i nya miljöer” med 
drygt 100 deltagare. Ämnen som behandlades var ”EU-domstolen – aktuella domar och prin-
cipiella betraktelse”, ”Söktjänster och upphovsrätt” samt ”Förändrad rättighetsklarering i spå-
ret av de nya prenumerationstjänsterna”. Talare var Helene Hillerström Miksche (COM Ad-
vokatbyrå), Daniel Westman (Stockholms universitet), Jan Rosén (Stockholms universitet), 
Ola Wiklund (Hansen Advokatbyrå), Ole-Andreas Rognstad (Oslo Universitet), Johan Ax-
hamn (Stockholms universitet), Annika Bevington (Google), Peter Danowsky (Danowsky & 
Partners), Kenth Muldin (Styrelseledamot i SFU), Susin Lindblom (Dramatikerförbundet) och 
Anders Sjöman (Voddler). 
 
ALAIs kongress hölls i Bryssel den 17-19 september. Temat var “Moral rights in the 21st 
Century”. Föreningen hade ett antal medlemmar på plats, däribland representanter för styrel-
sen.  
 
Föreningen delade den 9 juni ut SFU-priset i upphovsrätt eller upphovsrätten närstående rät-
tigheter. Priset om 20 000 kr delades mellan Eric Östlund och Caroline Gunnarsson Otto. 
 



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 2014/15 374 medlemmar (föregående år 389) och 28 stödjande 
medlemmar (föregående år 25). 
 
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 två 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. 


