Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2008.
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 för 2008 hölls den 26 mars på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talade professor Jan Rosén på temat ”Upphovsrätten och andra storheter i EU”.
På ett kvällsmöte den 10 juni kåserade advokaterna Peter Skoglund, Delphi, och Peter Danowsky, Danowsky & Partners, under rubriken ”Advokaten och upphovsrätten”.
Den 28 augusti gästades föreningen av föreningen av professor Graeme Dinwoodie, Chicago
Kent University. Hans föredrag behandlade upphovsrättsliga avtalsfrågor ur ett amerikanskt
perspektiv.
Den 14 november anordnade föreningen en studiedag med temat ”Aktuell upphovsrätt – sanktioner, ideell rätt och EG-domstolens inflytande”. Förmiddagen behandlade sanktioner vid
överträdelse av upphovsrätten. Framför allt diskuterades vad genomförandet av det s.k. sanktionsdirektivet kommer att innebära i praktiken. Eftermiddagen ägnades åt den ideella rätten.
Diskussionerna gällde bl.a. den ideella rättens ställning och hur de ideellrättsliga frågorna kan
hanteras på avtalsmarknaden? Dessutom analyserades hur EG-domstolen har hanterat upphovsrätten i sina domar. Som talare medverkade Johan Axhamn, Stockholms universitet, Daniel Westman, Stockholms universitet, Henrik Bengtsson, Delphi, Tomas Norström, Stockholms tingsrätt, Lars Pehrson, Stockholms universitet, Alfred Streng, Vasa universitet, Peter
Adamsson, Sandart & Partners, Gunnar Furumo, Klys och Stefan Widmark, Mannheimer
Swartling.
ALAIs studiedagar ägde rum i Dubrovnik, Kroatien den 6-8 oktober. Temat var “Cultural
Diversity: Its Effect on Authors and Performers in the Context of Globalisation”. Föreningen
hade några medlemmar på plats.
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 2008/09 380 medlemmar (föregående år 389) och 26 stödjande
medlemmar (föregående år 31).
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, Gunnar Furumo och
Lena Frånstedt Lofalk.

