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Opphavsrettsforeningens styre har i 2011 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, 
  Dramatiker Petter Rosenlund. 
  
Erik Ova har fungert som foreningens revisor inntil årsmøtet 9. juni 2011. 
Regnskapsfører har vært Grethe Holstad, Tellus Regnskap. 
Foreningens sekretær har vært Helene Rognøy. 

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

 
 
Styret 
Styret har avholdt møter 9. mars, 9. juni og 20. september. I tillegg har styret tatt 
beslutninger per e-post, hatt telefonmøter og møter mellom noen av styrets 
medlemmer. Årsmøtet ble avholdt 9. juni med 21 medlemmer til stede.  

 
Alle innkallinger til medlemsmøter og øvrig informasjon er sendt ut på e-post fra 
sekretariatet i 2011.  
  

         Følgende medlemsmøter og andre arrangementer ble avholdt i 2011: 
 
1. Årsmøtet 9, juni 2011 
Årsmøtet vedtok enstemmig foreningens regnskap og årsberetning 2010. Skuespiller 
Agnete Haaland ønsket å trekke seg fra styrevervet og dramatikeren Petter Rosenlund 
ble valgt inn som nytt medlem. De resterende styremedlemmer, med styreleder Astri 
M. Lund som leder, ble med akklamasjon gjenvalgt for 2011.  
 
Styremedlemmene er:  
Astri M. Lund, styreleder, Ole-Andreas Rognstad, Helge M. Sønneland, Helge Olav 
Bergen, Cato Strøm og Petter Rosenlund. 
 



 

 

 
 
Styret ble gitt fullmakt til å velge revisor. Styret har valgt advokat Lars Jacob Blanck. 
 
Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet at kontingentene for 2011 skulle forbli som i 
2010: 
 
Enkeltmedlemmer   kr. 200  
Organisasjoner/foreninger  kr. 650. 
 
Styrets forslag til endringer av vedtektene ble enstemmig vedtatt. De reviderte 
vedtektene er vedlagt årsmeldingen. De vesentligste endringene var at det åpnes for 
direkte innmelding som medlem, istedenfor at nye medlemmer innbys av styret etter 
anbefaling fra et medlem av foreningen, og at medlemmene av styret skal velges for to 
år ad gangen, med årlig valg av halvparten av dem.  
 
Årsmøtet fant sted i Høyres Hus. 
 
2. Medlemsmøter 
a. Medlemsmøtet 7. februar  
Møtet ble avholdt i Håndverkeren, møterom Galleriet med 22 medlemmer inkludert 
styremedlemmer og innledere. I sin egenskap av styreleder i Det internasjonale 
Skuespillerforbundet (FIA) introduserte Agnete Haaland kveldens tema ”Mot ny WIPO-
traktat om vern for utøvere i audiovisuelle produksjoner?”, hvoretter advokat for 
Dansk Skuespillerforbund, Bjørn Høberg-Petersen førte møtedeltakerne gjennom 
historien om hvordan de audiovisuelle utøverne er blitt behandlet i internasjonale 
konvensjoner om opphavsrett og nærstående rettigheter så langt, redegjorde for 
forhandlingene om en ny konvensjon med sikte på å tillegge dem rettigheter, som har 
fulgt i sporet av drøftelsene under arbeidet med WIPO-konvensjonene av 1996. 
Foredraget ble etterfulgt av en kort diskusjon. 
  
b. Medlemsmøtet 9. juni  
Møtet ble avholdt i Høyres Hus, det var 21 medlemmer inkludert styremedlemmer til 
stede. Kveldens foredrag, «Nye tiltak mot brudd på opphavsretten» var ved Stian 
Fagernæs og Espen Arneberg Børseth, begge seniorrådgivere i Kulturdepartementet. 

 
c. Medlemsmøtet 8. november 
Møtet ble avholdt i Ingeniørenes Hus med 30 medlemmer inkludert styremedlemmer 
til stede. Kveldens foredrag var ved professor Marianne Levin ”Formskydd på norskt 
vis. Hur långt sträcker sig formskyddet?”  
 
d. Medlemsmøte 5. desember  
Julemøtet i foreningen ble avholdt i Gyldendals Hus 5. desember. Kveldens tema: "Fra 
jakt på nyrestein til små redningsskøyter og miljøblekkspruter. Kunsten å lage 
animasjonsfilm» var ved filmprodusent John M. Jacobsen. Til stede var 30 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,-. 
 
3. Jubileumsfest 12. mai 2011 
I forbindelse med at «lov om opphavsrett til åndsverk» var 50 år i 2011, ble det invitert 
til en sommermarkering av dette. Jubileumsfesten fant sted på 
Nasjonalmuseet/Arkitekturmuseet med 55 deltagere. Programmet bestod av tre deler: 
Tilblivelsen: Utviklingstrekk fram til dagens lov v/ advokat Astri M. Lund, spesialråd 
Helge M. Sønneland, KUD/SERI og avd.dir. Bengt Hermansen, KUD. 
Livet: Hvilken betydning har loven i dag? v/  skuespiller Agnete Haaland, leder av FIA, 
komponist og musiker Bendik Hofseth, leder av CIAM, produsent Larry Bringsjord, 
leder av FONO og oversetter Torstein Bugge Høverstad. 
Fremtiden – ønsker og utfordringer v/direktør Torgeir Waterhouse, IKT Norge og 
professor Jon Bing, Universitetet i Oslo. 
Middag ble servert i stedets restaurant Grosch.                                                
Kulturdepartementet ga støtte til markeringen med NOK 25.000.  
 
Andre saker i 2011 
Kurs i Opphavsrett 
Det årlige kurset i opphavsrett ble avholdt i Sandefjord 24.–25. mars. Programmet 
vedlegges årsrapporten. 
 
Foreningen mottok i januar 2012 oppgjør for kurset i 2011.  
 
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. 
 
A.L.A.I. 
Styreleder Astri M. Lund er medlem av eksekutivkomiteen i A.L.A.I. Hun var en av de to 
norske deltagere på A.L.A.I.s kongress i Dublin 30. juni til 1. juli ”Expansion and 
Contraction of Copyright: Subject Matter, Scope, Remedies”.  
 
Dokumentasjon fra A.L.A.I.-kongressen i London i 2009: ”Global Copyright. Three 
hundred years since the statute of Anne, from 1709 to Cyberspace” ble mottatt og 
fordelt til interesserte medlemmer av A.L.A.I.-gruppen før påske. 
 
Kontingenten til A.L.A.I. var i 2011 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 2011 bestått av 26 personer.  
 
Tidsskriftet NIR  
Styreleder, Astri M. Lund, sitter i styret i NIR og Ole-Andreas Rognstad sitter i 
redaksjonskomiteen i NIR. 
 
 

http://www.opphavsrettsforeningen.no/


 

 

Medlemmer  
Pr. 1.1.2011 hadde foreningen 315 medlemmer totalt. 
Pr. 31.12. 2011 hadde foreningen til sammen 320 medlemmer hvorav 50 
foreninger/organisasjoner.  
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          Oslo, 18. juni 2012 
 
 
 
 
Astri M. Lund  Ole-Andreas Rognstad  Helge M. Sønneland 
Styreleder 
 
 
 
 
 
 
Helge Olav Bergan     Cato Strøm   Petter Rosenlund 

           
            



 

 

 


