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Opphavsrettsforeningens styre har i 2012 bestått av: 
 
  Advokat Astri M. Lund, styreleder, 

og følgende styremedlemmer: 
Universitetsstipendiat Irina E. Tøien  

  Spesialråd Helge M. Sønneland, 
  Advokat Helge Olav Bergan 

Adm. direktør Cato Strøm, 
  Dramatiker Petter Rosenlund. 
  
Lars Jacob Blanck har fungert som foreningens revisor. Regnskapsfører har vært Grethe 
Holstad, Råd og Regnskap. 
Foreningens sekretær har vært Helene Rognøy. 

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

 
 
Styret 
Styret har avholdt møter 9. januar, 12. april, 4. september og 10.oktober. I tillegg har styret 
tatt beslutninger per e-post, hatt telefonmøter og møter mellom noen av styrets medlemmer. 
Årsmøtet ble avholdt 18. juni med 27 medlemmer til stede.  

 
Alle innkallinger til medlemsmøter og øvrig informasjon er sendt ut på e-post fra sekretariatet i 
2012.  
  

         Følgende medlemsmøter og andre arrangementer ble avholdt i 2012: 
 
1. Årsmøtet 18. juni 2012 
Årsmøtet vedtok enstemmig foreningens regnskap og årsberetning 2011.  
 
Grunnet langt utenlandsopphold ønsket Ole-Andreas Rognstad ikke gjenvalg som 
styremedlem. De øvrige var villige til å ta gjenvalg. 
 
Som styreleder ble valgt Astri M. Lund for en periode på to år, som styremedlemmer for en 
periode på to år ble valgt universitetsstipendiat Irina Eidsvold Tøien og dramatikeren Petter 
Rosenlund, og som styremedlemmer for en periode på ett år ble valgt adm. dir. Cato Strøm, 
advokat Helge Olav Bergan og spesialråd Helge M. Sønneland. Alle valg ble gjort med 
akklamasjon.  

 
 
 



 

 

Etter forslag fra styret vedtok årsmøtet at kontingentene for 2012 skulle forbli som i 2011: 
 
 
Enkeltmedlemmer   kr. 200,-.  
Organisasjoner/foreninger  kr. 650,-. 
 
Årsmøtet fant sted i Slottsbiblioteket i Nasjonalbiblioteket. 
 
2. Medlemsmøter 
a. Medlemsmøte 12. mars 
Medlemsmøte ble holdt i Høyres Hus. Det var 17 medlemmer til stede. Aftenens tema var: 

"After the Hargreaves Review: The UK's Proposals for Copyright Reform".; Nadia Vally, 
Head of Collective Rights Management i det britiske kontor for intellektuell 
eiensdomsrett i London, og Lawrence Pauley, Senior Policy Adviser samme sted, 
orienterte om forslagene til endringer i den britiske opphavsrettsloven. De omfatter 
bl.a. innføring av avtalelisens, regler for kollektiv forvaltning av rettigheter, endringer i 
bestemmelsene om unntak fra enerettene og behandling av hitteverk.  
 
b. Medlemsmøtet 18. juni  
Medlemsmøte ble holdt i samarbeid med Nasjonalbiblioteke.I alt var det 35 deltagere i møtet. 

Professor Bernt Hugenholtz, Institutt for informasjonsrett (IviR) ved Universitet i Amsterdam, 

foredro over temaet: "Fair use in Europe? In search of flexibilities in EU Copyright law". Etter 

møtet inviterte foreningen til mottakelse. 

c. Medlemsmøtet 10. oktober 
Møtet ble avholdt på Litteraturhuset, tilstede: ca. 40 deltagere. Kveldens tema: Greit eller 
ugreit - eller begge deler? EU-kommisjonens forslag til direktiv om kollektiv 
rettighetsforvaltning og klarering av rettigheter i musikk for hele eller deler av EU-området" 
v/Helge Sønneland.  Adm. direktør i TONO, Cato Strøm og direktør Yngve Slettholm, Kopinor ga 
kommentarer til Sønnelands innledning. 
 
d. Medlemsmøte 21. november 
Møtet ble holdt i samarbeid med Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR), i 
lokalene til advokatfirma Wiersholm, tilstede ca. 45 personer. Kveldens tema: 
Opphavsrettslig, designrettslig og annen beskyttelse av brukskunst, om grensene for de 
forskjellige beskyttelsesformer, og noen refleksjoner etter Tripp Trapp-dommen.  
Innledere: Prof. dr. juris Morten Rosenmeier, Københavns Universitet, advokat Arne Ringnes, 

Thommessen og advokat Camilla Vislie, begge fra advokatfirmaet Thommessen.  

e. Medlemsmøte 5. desember  
Julemøtet i foreningen ble avholdt i Gyldendals Hus 5. desember. Tilstede: ca. 46. Kveldens 
tema: ”Sjanger som fikenblad; når det skjønne blir uskjønt. Om bruk av levende modeller i film 
og litteratur”. Generalsekretær Eirik Djønne og advokat Hans Marius Graasvold innledet og 
svarte på spørsmål fra en entusiastisk forsamling før man gikk til bords.  
Kvelden ble avsluttet med et hyggelig julemåltid med god drikke til i kantinen Ibsenhallen. 
Deltakeravgiften var som foregående år kr. 350,-. 
 
Andre saker i 2012 

 
Kurs i Opphavsrett 
Det årlige kurset i opphavsrett ble avholdt i Sandefjord 22. – 23. mars. Programmet vedlegges 
årsrapporten. 



 

 

 
Det XIV. nordiske opphavsrettssymposium 
Det XIV. nordiske opphavsrettssymposium ble avholdt i Helsingør 20. – 22. mai.                                 
Antallet norske deltagere var 30. 
Norske foredragsholdere var advokat Astri M. Lund, avdelingsdirektør Bengt O. Hermansen, 
prof. dr. juris. Ole-Andreas Rognstad, advokat Mette Møller og seniorrådgiver Hege Døssland. 
Programmet vedlegges årsrapporten. 
 
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 2012 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 
2012 bestått av 26 personer.  

 

          A.L.A.I.-kongress ble avholdt i Kyoto 16. – 18. Oktober  
          " Copyright and Related Rights in the “Cloud” Environment" var temaet for 

kongressen.                                                                                                                                        
Antallet norske deltagere var fire. Prof. dr. juris. Ole-Andreas Rognstad foredro – under del 1: 
Utvikling av nye plattformer – om "Sosial medier".  

           Programmet for kongressen er vedlagt årsrapporten. 
 
Tidsskriftet NIR  
Styreleder, Astri M. Lund, sitter i styret i NIR. 
Ole-Andreas Rognstad er medlem av redaksjonskomitéen. 
 
 
Medlemmer  
Etter en gjennomgang og opprydding i medlemslistene, hadde foreningen pr. 1.1.2012  
297 medlemmer totalt hvorav 51 er foreninger / organisasjoner. 
Pr. 31.12. 2012 hadde foreningen til sammen medlemmer 320 hvorav 51 er 
foreninger/organisasjoner.  
 
 

------------ 
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Astri M. Lund  Irina E. Tøien   Helge M. Sønneland 
Styreleder 
 
 
 
 
 
 
Helge Olav Bergan     Cato Strøm   Petter Rosenlund 

                      



 

 

 


