Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under 2013.
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 ytterligare ledamöter i exekutivkommittén (Gunnar
Karnell, Daniel Westman och Henry Olsson).
Ett 60-tal medlemmar deltog i föreningens årsmöte den 19 mars på Nalen. Efter sedvanliga
årsmötesförhandlingar talade professor Estelle Derclaye (Universitet i Nottingham) om ”EU
Database Protection”.
Den 3 juni anordnade föreningen en eftermiddag om avtalslicenser på Hotell Skeppsholmen.
Talade gjorde Anders Olin (Justitiedepartementet), och Catharina Ekdahl (Svenska fotografers förbund), Andreas Modig (Copyswede), Paul Stuart (Magine), Johanna Berg (Digisam),
Jens Schovsbo (Köpenhamns universitet), Annika Malm (Justitiedepartementet) och Johan
Axhamn (Justitiedepartementet). Därefter följde mingel och middag. Drygt 100 personer deltog.
Den 16 oktober anordade föreningen ett kvällsmöte med middag. Sanna Wolk (Uppsala universitet) talade om konsumtion i en digital miljö. Cirka 60 personer närvarade.
Den 9 december arrangerade föreningen studiedagen ”Upphovsrätten i nya sammanhang”
med cirka 120 deltagare. Ämnen som behandlades var bl.a. EU-domstolen som uttolkare av
upphovsrätten, länkning och upphovsrätt, förändringar i avtalsmarknaden till följd av nya
konsumtionsmönster för musik, tv och böcker samt genomförandet av direktivet om herrelösa
verk. I programmet medverkade Nils Wahl (EU-domstolen), Thomas Riis (Köpenhamns universitet), Lydia Lundstedt (Stockholms universitet), Daniel Westman (Stockholms universitet), Jan Rosén (Stockholms universitet), Annika Malm (Justitiedepartementet), Nicklas
Rönnblom och Anders Erlandsson (Ericsson ConsumerLab), Christine Strindberg
(MTG/Viasat), Henrik Grinbaum (SVT), Tom Höglund (Epidemic Sound), Johan Greiff
(Elib), Dag Wetterberg (Magnusson), Jerker Edström (Bird&Bird) och Kenth Muldin (Stim).
ALAIs kongress hölls i Cartagena, Colombia, den 16-18 september. Temat var “Dissemination and Management of Works of Authorship on the Internet”. Fyra medlemmar var på plats,
däribland representanter för styrelsen.
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 2013/14 389 medlemmar (föregående år 410) och 25 stödjande
medlemmar (föregående år 27).
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 Anesäter har varit revisorssuppleant.
Föreningens valberedning har bestått av Erica Wänelöf, Ulrica Källen och Staffan Boström.

