
Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörel-
se för föreningens verksamhet under 2007. 
 
Föreningens verksamhet bestod liksom tidigare år i arrangemang av studiedagar, diskussioner 
och föredrag om angelägna upphovsrättsliga och därtill anknytande rättsliga fenomen. Före-
ningen har även främjat ett internationellt informationsutbyte inom det upphovsrättsliga om-
rådet, främst genom organisationen ALAI, Association Litteraire et Artistique Internationale, 
till vilken föreningen är ansluten såsom en av dess nationella medlemsgrupper. 
 
Den 1 februari anordnade föreningen en studiedag under rubriken ”Upphovsrätten i praxis och 
praktik”. Ett inledningsanförande hölls av statssekreteraren i Justitiedepartementet Magnus G 
Graner. Förmiddagen ägnades åt upphovsrättens utveckling i lagstiftning och praxis. Henry 
Olsson behandlade ”Ny och kommande lagstiftning inom upphovsrätten”. Ulf Bernitz, Stock-
holms universitet, talade om ”EG-domstolen och upphovsrätten”. Jan Rosén, Stockholms uni-
versitet, höll ett anförande under rubriken ”Upphovsrätten i annan än allmän domstol”. Daniel 
Westman, Stockholms universitet, talade om ”Fildelning i domstolarna – bevisfrågor och kon-
sekvenser”. Under eftermiddagen diskuterades utformning av rättighetsupplåtelser i en digital 
miljö samt tolkningen av rättighetsupplåtelser. En panel bestående av Peter Danowsky, Da-
nowsky & Partners, Staffan Boström, Bird&Bird och Helene Hillerström Miksche, TV4, dis-
kuterade praktiska frågor kring utformningen av rättighetsupplåtelser i en digital miljö. Per 
Jonas Nordell, Handelshögskolan, höll ett anförande om ”Specifikationsprincipen”. Ole-
Andreas Rognstad, Universitetet i Oslo, talade under rubriken ”Underförstådda licenser till 
utnyttjanden i en digital miljö”. Drygt 100 medlemmar deltog under studiedagen. 
 
Föreningens årsmöte hölls den 24 april på Nalen. Vid årsmötet beslutades slutligen om en 
revidering av föreningens stadgar. Efter årsmötesförhandlingarna talade Claes Langenius, 
Hammarskiöld & Co, om ”Paneuropeisk licensiering för online-användning – möjlighet eller 
hot?”. 
 
Vid ett kvällsmöte den 11 september presenterade regeringens utredare Cecilia Renfors sitt 
nyligen överlämnade betänkande ”Musik och film på Internet – hot eller möjlighet?  
 
Den 21 november anordnades ett kvällsmöte där Kenth Muldin talade om ”Nya licensierings-
former för musikrättigheter på nätet”. 
 
ALAIs kongress ägde rum i Punta del Este, Uruguay månadsskiftet oktober-november. Temat 
var “The Author’s Place in XXI Century Copyright: the Challenges of Modernization”. Före-
ningen var representerad i programmet av Gunnar Karnell och Henry Olsson.  
 
SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU re-
presenteras i NIR:s styrelse av Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av Jan Rosén. 
 
Föreningen hade vid årsskiftet 2007/08 389 medlemmar (föregående år 389) och 31 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 ledamö-
terna Kerstin Calissendorff, Stephan Carlsson, Peter Danowsky, Henrik Grinbaum, Helene 



Hillerström Miksche, Gunnar Karnell och Gun Magnusson. Styrelsen höll tre protokollförda 
möten under året. 
 
Föreningens valberedning har under året bestått av Walo von Greyerz, Gunnar Furumo och 
Lena Frånstedt Lofalk. 


