Kallelse till Föreningsstämma 2020
och
Inbjudan till seminarium i LUND
Plats:
Datum:
Tid:

Tegstamsalen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet (Ole Römersv. 6)
Onsdagen den 25 mars 2019
11.30 - ca 13.30

Sverige är en av de ledande nationerna i världen när det kommer till
dataspelutveckling. Det talas därför om ”det svenska spelundret”. Ett av dessa
framgångsrika svenska företag är Paradox Interactive, med huvudkontor i Stockholm.
Företaget har blivit världskända för sina strategispel bland annat serierna Europa
Universalis, Age of Wonders, Crusader Kings, Battletech, Cities Skyline, Stellaris samt
Imperator:Rome.
Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF) har glädjen att kunna inbjuda sina
medlemmar till ett lunchseminarium den 25 mars kl. 11.30 med General Counsel
Juliette Auverny-Bennetot, Paradox Interactive som ger en inblick i hur bolaget
arbetar med immaterialrättsliga frågor. Därefter kommer Johanna Nylander, ansvarig
för policy- och samhällsfrågor vid organisationen Dataspelsbranschen att presentera
den kartläggning som de gjort om investeringar och immateriella rättigheter i
branschen. Organisationen Dataspelsbranschen representerar branschen som helhet
och för dess talan gentemot omvärlden. Bakom organisationen står
branschföreningarna Spelplan-ASGD och ANGI, som företräder utvecklare,
producenter (Spelplan-ASGD) samt förlag och distributörer (ANGI).
I samband med föredraget bjuds det på lättare förtäring.
I direkt anslutning till att detta seminarium avslutas kommer föreningsstämman att
äga rum. Seminariet inleds 11.30 och dem av er som bara vill delta under stämman
kan räkna med att denna inleds ca 13.00. Meddela gärna särskilt om ni bara kommer
på stämman, så att vi kan vänta in er om det ges möjlighet att inleda stämman tidigare.
Observera att stämman hålls i rum EC2-301, Ekonomihögskolan.
Anmälan om deltagande sker med fördel via e-post till: Ulrika Wennersten,
ulrika.wennersten@har.lu.se senast 19 mars. Välkomna!
Föreningen Immaterialrättsligt Forum bildades hösten 1996 för att i södra Sverige främja diskussionen och
utvecklingen inom det immaterialrättsliga området. FIF organisationsnummer är 802420-4128.
FIF arrangerar regelbundet seminarier för advokater, jurister, patentombud samt övriga immaterialrättsFör styrelsen
intresserade
inom näringslivet, domarkåren och den offentliga förvaltningen. Alla är välkomna. Ämnena varierar
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aktuella och hänförliga till immaterialrätten i en vid tolkning. FIF är en ideell förening vars intäkter
baseras på medlemsavgifter och vars verksamhet är beroende av medlemmarnas ideella insatser. Medlemsavgift
för 2020 är 200 kr för enskild medlem och 1.000 kronor för företagsmedlem. Medlemsavgift för 2021 fastställs
vid föreningsstämman.
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Vill du veta mer om FIF, föreslå ett ämne för framtida seminarier eller vara med att sponsra
ett sådant, ta kontakt med Ulrika Wennersten, ordföranden i FIF.

