
Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) får härmed avge följande redogörel-
se för föreningens verksamhet under 2010. 
 
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. Jan Rosén är 
Vice President i ALAI och SFU har fyra ledamöter i exekutivkommittén. 
 
Föreningens årsmöte för 2010 hölls den 23 mars på Nalen. Efter sedvanliga årsmötesförhand-
lingar talade kansliråd Christoffer Démery och rättsakkunnig Anders Olin på temat ”Upp-
hovsrätten under det svenska ordförandeskapet”. 
 
Den 5 maj anordnade föreningen ett eftermiddagsseminarium om Upphovsrättsutredningens 
delbetänkande Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24). Betänkandet presenterades vid seminariet 
av utredaren Jan Rosén, huvudsekreterare Annika Malm och utredningssekreterare Elisabet 
Rune. Därefter kommenterades förslaget av justitieråd Kerstin Calissendorff, jur dr Sanna 
Wolk, advokat Stefan Widmark, expert Tarja Koskinen Olsson, advokat Lena Frånstedt Lo-
falk och professor em Gunnar Karnell. Moderator var jur dr hc Henry Olsson. Seminariet av-
slutades med gemensam middag.  
 
Den 15 november arrangerade föreningen studiedagen ”Ny upphovsrätt – med fokus på av-
talslicenser, sanktioner och praxis”. Förmiddagen ägnades åt avtalslicensernas ställning och 
utveckling, i Sverige och internationellt. Under eftermiddagen diskuterades aktuella sank-
tionsfrågor, ny rättspraxis och nyhetsrätten i radio- och tv-lagen. Som talare medverkade pro-
fessor Lucie Guibault, vd Christer Johansson, professor Jan Rosén, förbundsdirektör Susin 
Lindblom, chefsjurist Jerker Rydén, ämnesråd Stefan Johansson, rättssakkunnig Adrian Eng-
man, nationell samordnare Paul Pintér, förbundsjurist Olle Wilöf, senior legal counsel Helene 
Hillerström Miksche, chefsjurist Kristina Lidehorn och chefsjurist Henrik Grinbaum. 
 
Den 14 december firades upphovsrättslagen 50 år. Detta gjordes genom ett kollokvium med 
efterföljande middag på Moderna Museet. Talade gjorde professor em Stig Strömholm, direk-
tör Jukka Liedes, rättschef Dag Mattsson, justitieråd Kerstin Calissendorff, advokat Peter Da-
nowsky och professor Jan Rosén. 
 
ALAIs studiedagar hölls i Wien den 9-11 september. Temat var “The Duration of Copyright 
and Related Rights”. Några medlemmar var på plats, däribland representanter för SFU:s sty-
relse.  
 
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 2009/10 397 medlemmar (föregående år 380) och 24 stödjande 
medlemmar (föregående år 26). 
 
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 och Susin Lindblom. Per Jonas Nordell har i egenskap av redaktör för NIR 
varit adjungerad ledamot. Styrelsen höll två protokollförda möten under året. I perioden mel-
lan dessa möten har styrelsen diskuterat aktuella frågor per e-post. 
 
Revisorer har under verksamhetsåret varit Carl-Anders Svensson och Thomas Nyh. 
 
Föreningens valberedning har bestått av Erica Wänelöf, Ulrica Källen och Staffan Boström. 


