Verksamhetsberättelse för 2003
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande
redogörelse för föreningens verksamhet under 2003.
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.
Den 29 januari anordnades ett kvällsmöte med middag i SAMI:s lokaler. Professor
emeritus Stig Strömholm talade om ”Upphovsrätt och internationell privaträtt”.
Föreningens årsmöte hölls den 17 mars på Nalen. Årsmötet avslutades med ett föredrag av Professor emeritus Gunnar Karnell med titeln ”Vad är skäligt? Vad är rimligt?
Upphovsrättsliga ersättningsbestämningar”.
I juni anordnade föreningen en välbesökt studiedag med rubriken ”Den nya upphovsrätten”. Justitieminister Thomas Bodström och hans kolleger från justitiedepartementet, departementsråd Christine Lager samt ämnesråd Malin Bonthron, presenterade
departementspromemorian ”Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande
av direktiv 2001/29/EG, m.m.” (Ds 2003:35). Professor Jan Rosén, Stockholms universitet, gav ett internationellt perspektiv på direktivets genomförande. Dagen avslutades med en paneldebatt. Lagförslaget och föreningens evenemang uppmärksammades mycket i medier, bl.a. genomfördes en presskonferens i anslutning till studiedagen.
Den 23 oktober arrangerade föreningen ett kvällsmöte med middag. Professor Annette
Kur från Max-Planck-institutet i München, talade om Tysklands nya lagstiftning om
stärkande av upphovsmäns och utövande konstnärers avtalsmässiga ställning.
Den 25 november hölls ett kvällsmöte med middag. Temat var ”Straffrättsligt skydd
för tekniska skyddsåtgärder - behov, möjligheter och konflikter” och talade gjorde
Maria Martin-Prat, IFPI London.
Det XI Nordiska Upphovsrättssymposiet ägde rum den 1-4 juni i Helsingfors och behandlade i huvudsak genomförandet av det s.k. infosoc-direktivet. Föreningen hade
flera medlemmar på plats och i programmet medverkade bl.a. professor Jan Rosén,
departementsråd Christine Lager, jur dr Henry Olsson och doktorand Daniel Westman.
ALAI anordnade i september kongress i Budapest på temat “ Protection of Creators’
Rights in the Information Society”. Föreningen hade flera medlemmar på plats och i
programmet medverkade professor Jan Rosén, jur dr Henry Olsson samt verkställande
direktör Gun Magnusson (Copyswede).

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 2003/04 367 betalande medlemmar och 30 stödjande
medlemmar.
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 em. Gunnar Karnell, verkställande direktör Kenth Muldin (kassör), fd generaldirektör Gunnar Petri, senior counsel Walo von Greyerz, samt suppleanterna bolagsjurist Helene Miksche och doktorand Daniel Westman (sekreterare). Styrelsen
höll tre protokollförda möten under året.

