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Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande
redogörelse för föreningens verksamhet under 2002.
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 skett genom organisationen ALAI, Association Litteraire et Artistique
Internationale, till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper.
Föreningens årsmöte hölls den 11 mars i Handelshögskolans lokaler. Årsmötet avslutades
med ett föredrag av jur. kand. Henrik Bengtsson, Advokatfirman Delphi & Co, om
”Intrångsundersökning i praktiken”.
I juni anordnade föreningen en mycket välbesökt studiedag med titeln ”Upphovsrätten mot
nya mål”. Förmiddagen ägnades åt det pågående arbetet med att genomföra det s.k. infosocdirektivet och eftermiddagen åt ett antal därtill anknytande aktuella ämnen. Medverkade
gjorde: jur. kand. Peter Adamsson, Sandart & Partners Advokatbyrå, professor Mads Bryde
Andersen, Köpenhamns universitet, professor Gunnar Karnell, Handelshögskolan i
Stockholm, departementsråd Christine Lager, Justitiedepartementet, docent Per Jonas Nordell,
Handelshögskolan i Stockholm, professor Jan Rosén, Stockholms universitet samt doktorand
Daniel Westman, Stockholms universitet.
ALAI anordnade i september studiedagar i Neuchâtel, Schweiz på temat “Copyright Law and
the Internet World: national, international and regional challenges”. Föreningen hade flera
medlemmar på plats och i programmet medverkade professorerna Jan Rosén och Gunnar
Karnell.
I november arrangerade föreningen ett kvällsmöte med middag. Jur. kand. Mikael Pawlo,
Advokatfirman Lindahl, talade om ”Fri programvara och öppen källkod”.
Föreningens webbplats, www.upphovsrattsforeningen.com, har under året förbättrats och den
innehåller numera all aktuell föreningsinformation samt möjligheter att göra anmälningar och
adressändringar m.m.
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. I augusti anordnades NIR:s kongress för 2002 i Reykjavík med temat
”De nya immaterialrättsliga utmaningarna”. Professor Jan Rosén talade och flera av
föreningens medlemmar deltog.
Föreningen hade vid årsskiftet 2002/03 310 betalande medlemmar och 28 stödjande
medlemmar.
Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning. Ordförande professor Jan
Rosén, vice ordförande f d hovrättslagman, jur dr Henry Olsson och de ordinarie ledamöterna
bolagsjurist Walo von Greyerz, verkställande direktör Gunnar Petri, professor em. Gunnar
Karnell, vice verkställande direktör Kenth Muldin (kassör), förlagsdirektör Stephan Carlsson,
f d verkställande direktör Yngve Åkerberg, advokat Kerstin Calissendorff samt suppleanterna

bolagsjurist Helene Miksche och doktorand Daniel Westman (sekreterare). Styrelsen höll två
protokollförda möten under året.

