Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF) har glädjen att kunna erbjuda sina
medlemmar ett lunchseminarium med Petter Rindforth, FenixLegal på temat:

” När FINDUS blir "find us"
- tips om hur du skyddar ditt varumärke online”
Petter Rindforth är ledamot av the Internet Committee i International Trademarks
Association (INTA) Co-Chair CET1 – Domain Names för Fédération Internationale des Conseils
en Propriété Intellectuelle (FICPI), och FICPI’s representant i Intellectual Property
Constituency (IPC), en av ICANN’s Generic Names Supporting Organizations. Arbitrator /
Panelist / Examiner / Tvistlösare i domännamnstvister för: .SE, FN-organet WIPO:s
Arbitration and Mediation Center (UDRP, TM PDDRP, LRO), National Arbitration Forum –
FORUM (UDRP, URS, PDDRP, RRDRP, SDRP), Czech Arbitration Court (.eu)
Om du nyfiken på domännamnsfrågor som rör skyddade varumärken är detta ett seminarium
för dig! Petter kommer behandla
- likheter och skillnader mellan varumärken och domännamn (t ex figurvarumärken,
nationella bokstäver online, registrerade vs inarbetade varumärken i domäntvister, firmor vs
domännamn)
- olika tvistlösningssystemen
- ge exempel på några aktuella domäntvister, samt
- ge några tips att tänka på i en domännamnstvister

Gör er redo för ett spännande och innehållsrikt seminarium!
Plats:
Zoom (länk skickas till de som anmäler sig)
Tid:
Tisdagen den 16 november 2021 kl. 12.00 – ca 13.00
Anmälan om deltagande sker till: Ulrika Wennersten, ulrika.wennersten@har.lu.se
Hjärtligt välkomna!
För styrelsen
Kristina Fredlund
Skicka gärna vidare denna kallelse till personer och/eller företag Du tror kan ha ett
intresse av FIF och dess verksamhet.
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 immaterialrättsintresserade inom näringslivet, domarkåren och den offentliga förvaltningen. Alla är välkomna. Ämnena
varierar men är alltid 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 2021 är 200 kr för enskild medlem och 1.000 kronor för företagsmedlem. Som
företagsmedlem har man rätt att skicka obegränsat antal anställda till respektive seminarium. Betalning
görs till bankgironummer 5163-5944 samtidigt som ett e-postmeddelande innehållande företagets eller
personens aktuella namn samt den e-postadress inbjudningar till seminarium ska skickas till sänds till
Ulrika Wennersten på adress ovan.

