Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2009.
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. Jan Rosén är
Vice President i ALAI och SFU har tre ledamöter i exekutivkommittén.
Den 17 februari gästades föreningen av WIPO:s nytillträdda generaldirektör Francis Gurry.
Han talade under rubriken ”Future Challenges to Copyright: International and National Perspectives - the role of WIPO in finding legal solutions”.
Föreningens årsmöte för 2009 hölls den 21 april på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talade jur dr hc, Henry Olsson på temat ”Upphovsrätten förr, nu och i framtiden”.
Den 1 oktober anordnade föreningen ett kvällsmöte om ”Google Book Search – upphovsrätten och digitaliseringen av böcker”. Advokat Lena Frånstedt Lofalk gjorde en inledande rättslig presentation och därefter följde en paneldiskussion med förlagsjurist Dag Wetterberg, förbundsjurist Torbjörn Öström, fil dr. Nicklas Lundblad samt verksjurist Jerker Rydén.
Den 14 december anordnade föreningen studiedagen ”Upphovsrätten idag – aktuell rättspraxis
och nya affärsmodeller”. Under förmiddagen kommenterades aktuella domar om bland annat
verkshöjdskravet, jurisdiktion, informationsföreläggande, medverkansansvar och vitesförbud.
Under eftermiddagen diskuterades nya affärsmodeller och nya tjänster på upphovsrättsområdet. Bland annat diskuterades de rättsliga utmaningarna för företag som vill utveckla nya
tjänster, behovet av förändrade licensieringsstrategier samt vilka arbeten som pågår på EUnivå för att främja nya affärsmodeller och nya tjänster. Som talare medverkade professor Jan
Rosén, doktorand Lydia Lundstedt, doktorand Daniel Westman, doktorand Stefan Görling,
advokat Staffan Boström, chefsjurist Henrik Grinbaum, affärsutvecklare Pontus Schultz, advokat Peter Danowsky, verkställande direktör Kenth Muldin, ämnessakkunnige Johan Axhamn samt senior advisor Patrik Hiselius.
Det XIII:de nordiska upphovsrättssymposiet hölls i Ålesund, Norge, den 24-26 maj. I programmet medverkade Susin Lindblom, Tarja Koskinen-Olsson, Jan Rosén och Daniel Westman. Ett 30-tal medlemmar var på plats.
ALAIs kongress ägde rum i London den 14-17 juni. Temat var “Celebrating 300 Years of
Copyright and Looking to its Future”. I programmet medverkade Tarja Koskinen-Olsson och
Gunnar Petri. Några medlemmar var på plats, däribland representanter för SFU:s styrelse.
Europaparlamentets JURI-utskott besökte Stockholm i september. Daniel Westman höll en
kort presentation om SFU och aktuella upphovsrättsfrågor i Sverige. Helene Hillerström Miksche deltog också i diskussionen med utskottsledamöterna.
SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU representeras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén.

Föreningen hade vid årsskiftet 2009/10 380 medlemmar (föregående år 380) och 26 stödjande
medlemmar (föregående år 26).
Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande Jan Rosén, vice
ordförande Henry Olsson, kassör Kenth Muldin, sekreterare Daniel Westman samt ledamöterna Kerstin Calissendorff, Stephan Carlsson, Peter Danowsky, Henrik Grinbaum, Helene
Hillerström Miksche, Gunnar Karnell och Gun Magnusson. 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.
Föreningens valberedning har under året bestått av Walo von Greyerz, Ulrica Källen och Lena
Frånstedt Lofalk.

