Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2006.
Föreningens verksamhet bestod liksom tidigare år i arrangemang av studiedagar, diskussioner
och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen. Föreningen har även främjat ett internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga området, främst genom organisationen ALAI, Association Litteraire et Artistique Internationale,
till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper.
Föreningens årsmöte hölls den 3 april på Nalen. Årsmötet avslutades med en paneldebatt mellan Jan Rosén, Hans-Gunnar Axberger och Gunnar Petri med rubriken ”Upphovsrätt och yttrandefrihet – privaträtten i en konstitutionell kostym. Frågor som aktualiseras efter Alfons
Åberg-domen, men även andra som rör grundlagsskyddad yttrandefrihets avgränsning mot
upphovsrättslig ensamrätt.”
Den 9 maj anordnade föreningen en studiedag med temat ”Tillämpad upphovsrätt”. Förmiddagen ägnades åt handhavande av rättigheter. Talade gjorde Tilman Lüder, EUkommissionen, Henry Olsson, Justitiedepartementet, Kenth Muldin, STIM, Gun Magnusson,
COPYSWEDE, Helene Miksche, TV4. Eftermiddagen ägnades åt aktioner vid upphovsrättsintrång. Talade gjorde Christine Lager, Justitiedepartementet, Daniel Westman, Stockholms universitet, Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi & Co, Gabriel Lidman, Advokatfirman Cederquist, Peter Danowsky, Danowsky & Partners och Magnus Tonell, ALIS
Föreningen anordnade den 9 oktober ett kvällsmöte om ”Databasskydd”. Doktorand Johan
Axhamn talade om 49 § upphovsrättslagen i ljuset databasdirektivet.
ALAI anordnade i juni studiedagar i Barcelona. Temat var “Copyright & Freedom of Expression”. Föreningen hade ett tjugotal medlemmar på plats.
SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av professor Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av professor Jan Rosén.
Föreningen hade vid årsskiftet 2005/06 389 betalande medlemmar (föregående år 368) och 31
stödjande medlemmar (föregående år 26).
Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande professor Jan Rosén, vice ordförande jur dr Henry Olsson och de ordinarie ledamöterna justitieråd Kerstin Calissendorff, förlagsdirektör Stephan Carlsson, advokat Peter Danowsky, professor emeritus
Gunnar Karnell, verkställande direktör Kenth Muldin (kassör), bolagsjurist Helene Miksche,
senior counsel Walo von Greyerz, samt suppleanterna fd verkställande direktör Gun Magnusson och doktorand Daniel Westman (sekreterare). Styrelsen höll två protokollförda möten
under året.
Föreningens valberedning har under året bestått av Torsten Halén, Gunnar Furumo och Lena
Frånstedt Lofalk.

