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Opphavsrettsforeningens styre har i 2010 bestått av: 
 
  Advokat Astri M. Lund, styreleder, 

og følgende styremedlemmer: 
Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad,  

  Spesialråd Helge M. Sønneland, 
  Advokat Helge Olav Bergan 

Adm. direktør Cato Strøm, 
  Skuespilleren Agnete Haaland. 
  
Erik Ova har fungert som foreningens revisor.  
Foreningens sekretær har vært Helene Rognøy. 

 
----------------------- 

 
 
Styret 
Styret har avholdt møter 18. mars, 24. august, og 13. oktober. I tillegg har styret tatt 
beslutninger per e-post, hatt telefonmøter og møter mellom noen av styrets 
medlemmer. Årsmøtet ble avholdt 18. mars med 24 medlemmer til stede.  

 
Alle innkallinger til medlemsmøter og øvrig informasjon er sendt ut på e-post fra 
sekretariatet i 2010. Det ble inngått avtale mellom foreningen og Tellus 
regnskapskontor om at de overtar kontingentutkjøring samt årsregnskapet.  
  

         Følgende medlemsmøter og andre arrangementer ble avholdt i 2010: 
 
1. Årsmøtet 18. mars 2010 
Årsmøtet vedtok enstemmig foreningens regnskap og årsberetning 2009. Advokat Kjell 
Thorkildsen ønsket å trekke seg fra styrevervet og advokat Helge Olav Bergan, 
Advokatfirmaet Haavind ble valgt inn som nytt medlem. De resterende 
styremedlemmer, med styreleder Astri M. Lund som leder, ble med akklamasjon 
gjenvalgt for 2010.  
 
Styremedlemmene er:  
Astri M. Lund, styreleder, Ole-Andreas Rognstad, Helge M. Sønneland, Helge Olav 
Bergen, Cato Strøm og Agnete Haaland. 
 
Erik Ova ble gjenvalgt som revisor for 2010. Rigmor Jantzen sluttet som sekretær fra 
årsmøtet 2010 og administrasjonssekretær i TONO, Helene Rognøy overtok.   
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet at kontingentene for 2010 skulle forbli som i 
2009: 
 
Enkeltmedlemmer   kr. 200  
Organisasjoner/foreninger  kr. 650. 
 
 
Årsmøtet fant sted i Høyres Hus. 
 
2. Medlemsmøter 
a. Medlemsmøtet 18. mars  
Møtet ble avholdt i Høyres Hus, det var 24 medlemmer inkludert styremedlemmer til 
stede. Kveldens foredrag var ved professor dr. juris Jon Bing og professor dr. juris Ole-
Andreas Rognstad “Søkemotorer i opphavsrettslig belysning”. 

 
b. Medlemsmøtet 13.oktober 
Møtet ble avholdt i Høyres Hus med 25 medlemmer inkludert styremedlemmer til 
stede. 
Kveldens foredrag var ved administrerende direktør i TONO; Cato Strøm og professor 
dr. juris Ole-Andreas Rognstad “Online lisensiering – det enkle ble vanskelig”. 
 
c. Medlemsmøte 6. desember  
Julemøtet i foreningen ble avholdt i Gyldendal Norsk Forlag 6. desember. 
Foredragsholder var juridisk direktør i NRK, Olav A Nyhus som snakket om “Retten til 
format – mat for jurister?”.  Til stede var 40 medlemmer, inkludert styremedlemmer, 
foredragsholderen og inviterte gjester. 
 
Kvelden ble avsluttet med et hyggelig julemåltid med god drikke til i kantinen 
Ibsenhallen. Det var bindende påmelding til møtet og en deltakeravgift på kr. 350,-. 
 
Andre saker i 2010 
A.L.A.I. 
Styreleder Astri M. Lund er medlem av eksekutivkomiteen i A.L.A.I.  
 
Kontingenten til A.L.A.I. var i 2010 kr. 220 pr. medlem. Krav om kontingent for A.L.A.I. 
ble sendt ut sammen med kravet om årskontingent til Opphavsrettsforeningen.. 
Gruppen har i 2010 bestått av 26 personer.  
 
Kurs i Opphavsrett 
Det årlige kurset i opphavsrett ble avholdt i Sandefjord 22.–23. april. Det ble avholdt et 
begynnerkurs i Oslo 27. oktober.  
 
Foreningen mottok i februar 2011 oppgjør for kurset i april 2010 .  
 
www.opphavsrettsforeningen.no 
Styret har nå etablert egen hjemmeside med adresse Opphavsrettsforeningen.no. 
Som det fremgår av forsiden er det lagt opp til en gradvis innlegging av materiale som 
kan være aktuelt for medlemmene, og lenker til slikt materiale. Presentasjoner fra 
medlemsmøtene blir lagt inn fortløpende. 
 
 

http://www.opphavsrettsforeningen.no/


 

 

 
 
 
 
Medlemmer  
Pr. 1.1.2010 hadde foreningen 305 medlemmer totalt. 
Pr. 31.12. 2010 hadde foreningen til sammen 315 medlemmer hvorav 50 
foreninger/organisasjoner.  
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Oslo, 9. mars 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Astri M. Lund  Ole-Andreas Rognstad  Helge M. Sønneland 
Styreleder 
 
 
 
 
 
 
 

Helge Olav Bergan     Cato Strøm   Agnete Haaland 
           

            



 

 

 


