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Referat 

fra 

årsmøte i Norsk Forening for Opphavsrett onsdag 18. mars 2010 

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

 

Den 18. mars 2010 avholdt Norsk Forening for Opphavsrett sitt årsmøte. Møtet fant sted i Høyres Hus, 

Stortingsgaten kl. 1700. 

 

Styreleder, Astri M. Lund, ønsket 24 fremmøtte medlemmer og styremedlemmer velkommen til møtet. 

 

Innkallingen til møtet ble godkjent av årsmøtet. 

 

1. Årsberetning og regnskap for 2009 
Styreleder gjennomgikk årsberetningen og regnskapet for 2009. Dokumentene ble utdelt på møtet.  

 

Det er avholdt 5 medlemsmøter i 2009. 

 

Styreleder gjorde spesielt oppmerksom på at foreningen i 2009 arrangerte det XIII Nordiske 

Opphavsrettssymposium i Ålesund i dagene 24.-26. mai. Det var 124 deltakere fra samtlige nordiske 

land og 17 foredragsholdere/innledere – også fra alle 5 nordiske land - tilstede på symposiet. 

Foreningen hadde mottatt tilskudd til arrangementet fra Kultur- og kirkedepartementet, Gramo, 

Kopinor, Norwaco, NRK AS, TONO og TV2 AS. Symposiets underskudd ble dekket av foreningens 

midler. 

 

Advokat Astri M. Lund sitter i styret i N.I.R. og advokat Ida Gjessing sitter som redaktør i N.I.R. 

Resten av et felles nordisk stipend tiltenkt de islandske deltakerne på symposiet, ble overført til 

tidsskriftet N.I.R. som bidrag til trykning av foredragene fra symposiet i Ålesund. 

 

Advokat Astri M. Lund er medlem av eksekutivkomiteen i A.L.A.I. Tre nordmenn deltok på A.L.A.I.s 

kongress i London "From 1710 to cyberspace – celebrating 300 years of copyright and looking to its 

future". 

 

Boken i opphavsrett som professor Ole-Andreas Rognstad har skrevet i samarbeid med professor 

Birger Stuevold Lassen utkom i august 2009. 

 

Regnskap 2009 ble deretter gjennomgått. Regnskapet viser et underskudd på 45.824 som skyldes både 

underskudd v/symposiet i Ålesund, meget høye møte/arrangementsutgifter delvis pga foreningens 60-

års jubileum samt høye sekretærkostnader. 

 

Årsberetning og regnskap 2009 ble enstemmig godkjent av årsmøtet og styret ble meddelt 

ansvarsfrihet. 

 

2. Kontingent 2010 

Styrets innstilling til kontingent for 2010 var at kontingenten beholdes uendret. Årsmøtet vedtok 

uendret kontingent for 2010.  

Kr. 200 for enkeltmedlemmer 

Kr. 650 for foreninger/organisasjoner. 

 

3. Valg 

Kjell Torkildsen trer ut av styret. Som nytt styremedlem er foreslått Helge Olav Bergan, 

Advokatfirmaet Haavind AS som har sagt seg villig til å bli styremedlem. De øvrige styremedlemmer 

og styreleder er villige til å fortsette i styret. Styret, som også fungerer som valgkomité, innstilte 

overfor årsmøtet at styret får følgende sammensetning i 2010 : 

Astri M. Lund, styreleder 

Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad 

Spesialråd Helge M. Sønneland 

Adm. direktør Cato Strøm 
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Skuespilleren Agnete Haaland og 

Advokat Helge Olav Bergan. 

 

Årsmøtet vedtok styrets sammensetning. 

 

Revisor i foreningen, høyesterettsadvokat Erik Ova, ble gjenvalgt. 

Sekretær i foreningen, Rigmor Jantzen, trer ut av foreningen etter å ha bistått foreningen i 27 år. 

 

Kjell Torkildsen og Rigmor Jantzen ble takket for alt utført arbeid  i alle årene de har deltatt i 

foreningens arbeid. 

 

Årsmøtet ble deretter hevet. 

 

Oslo, 21. mars 2010  

 

Rigmor Jantzen 


