
Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörel-
se för föreningens verksamhet under 2005. 
 
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. 
 
Föreningens årsmöte hölls den 10 mars på Nalen. Årsmötet avslutades med ett föredrag av 
advokat Peter Adamsson, under rubriken "Skyddet för design – inom och utom upphovsrät-
ten". 
 
Vid ett kvällsmöte den 3 oktober talade förbundsjurist Tobias Eltell, SAMI, och docent Mar-
cus Radetzki, Örebro universitet under rubriken ”Skadeståndsbedömning vid upphovsrättsin-
trång”. 
 
”Creative Commons – något nytt och nyttigt för upphovsmän och användare?” var temat på 
ett anförande som jur. kand. Mathias Klang, Göteborgs universitet, höll på ett kvällsmöte den 
29 november. 
 
Den 9-11 maj stod föreningen värd för det XII:e Nordiska Upphovsrättssymposiet. Symposiet 
hölls på Hasselbacken på Djurgården, med mottagning på Nedre Manilla och festmiddag på 
Aquaria. Symposiet behandlade fem teman: ”Upphovsrättens reformering – Infosoc i Nor-
den”, ”Upphovsrätten i ett förmögenhetsrättsligt normsystem – särskilt om avtalsreglering”, 
”Upphovsrätt, ekonomi och ersättning”, ”Rättsskydd intill och bortom upphovsrätten” samt 
”Nordisk upphovsrätt i världen”. Talare var professor Horace Engdahl, professor Jan Rosén, 
advokat Astri Lund, departementsråd Christine Lager, kontorchef Peter Schønning, regerings-
råd Jorma Waldén, advokat Gunnar Guðmundsson, justitieminister Thomas Bodström, pro-
fessor Mads Bryde Andersen, professor Jens Schovsbo, professor emeritus Gunnar Karnell, 
PhD Thomas Riis, advokat Peter Danowsky, advokat Arne Ringnes, Administrativ direktör 
Erik Ova, advokat Kristiina Harenko, departementsråd Helge Sønneland, expert Tarja Koski-
nen-Olsson samt professor emeritus Stig Strömholm. Sponsorer för symposiet var STIM, 
Svenska Förläggareföreningen, eddy.se ab, Iustus Förlag, Sandart & Partners Advokatbyrå, 
Bird & Bird, Bonus Presskopia, BUS, SAMI, Copyswede, Mannheimer Swartling och TV4. 
Totalt deltog ca 150 medlemmar i SFU eller i föreningens nordiska systerföreningar i sympo-
siet. 
 
ALAI anordnade i september kongress i Paris. Temat var “Exploring the Sources of Copy-
right”. Föreningen hade några medlemmar på plats.  
 
SFU är en av huvudmännen för tidskriften NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd). SFU re-
presenteras i NIR:s styrelse av professor Gunnar Karnell och i NIR:s redaktionsråd av profes-
sor Jan Rosén. 
 
Föreningen hade vid årsskiftet 2005/06 368 betalande medlemmar och 26 stödjande medlem-
mar. 
 



Föreningens styrelse hade under året följande sammansättning: ordförande professor Jan Ro-
sén, vice ordförande jur dr Henry Olsson och de ordinarie ledamöterna justitieråd Kerstin Ca-
lissendorff, förlagsdirektör Stephan Carlsson, advokat Peter Danowsky, professor emeritus 
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 fyra protokollförda möten under året. 
 
Föreningens valberedning har under året bestått av Torsten Halén, Gunnar Furumo och Lena 
Frånstedt Lofalk. 


