NYTT DATUM: Hur fungerar mål- och ärendehanteringen vid Patent- och marknadsdomstolen och
Patent- och marknadsöverdomstolen?
FIF har glädjen att kunna inbjuda sina medlemmar till ovannämnda lunchseminarium, som
arrangeras i samarbete med Advokatfirman Lindahl måndagen den 27 mars 2017, kl 11.30
till ca 14.
De nya Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen
inrättades den 1 september 2016. FIF välkomnar därför Anders Dereborg, chefsrådman
vid Patent- och marknadsdomstolen, och Christine Lager, hovrättslagman vid Patent- och
marknadsöverdomstolen. Anders och Christine kommer att berätta om hur mål och
ärenden hanteras i de nya domstolarna, hur arbetet fungerat och vilka övriga erfarenheter
de hittills fått gällande målhanteringen i det nya domstolssystemet.
Gör er redo för en spännande och aktiv lunch. Svaren på de svåraste frågorna söker vi
nämligen tillsammans.
Plats:
Tid:

Advokatfirman Lindahl, Studentgatan 6, Malmö
Måndagen den 27 mars 2017, 11.30 - ca 14.00

I samband med föredraget bjuds det på kaffe, dryck och lunch.
Begränsat antal platser. Först till kvarn!
Anmälan om deltagande sker med e-post: Ulrika Wennersten,
ulrika.wennersten@har.lu.se eller telefon 046-222 86 92.
Vänligen anmäl er senast måndagen den 20 mars.
VÄLKOMNA!
För styrelsen
Elna Jönsson
Skicka gärna denna kallelse till personer och/eller företag Du tror kan ha ett intresse av

Föreningen Immaterialrättsligt Forum bildades hösten 1996 för att i södra Sverige främja diskusFIF och
verksamhet
sionen
ochdess
utvecklingen
inom det immaterialrättsliga området. FIF organisationsnummer är 8024204128. FIF arrangerar regelbundet seminarier för advokater, jurister, patentombud samt övriga
immaterialrätts-intresserade 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. Aktuell medlemsavgift är 200 kr för enskild medlem och
1 000 kr för företagsmedlem. Som företagsmedlem har man rätt att skicka obegränsat antal anställda
till respektive seminarium. Betalning görs till bankgironummer 5163-5944 samtidigt som ett epostmeddelande innehållande företagets eller personens namn, telefonnummer, postadress samt
den e-postadress inbjudningar till seminarium skall skickas till, sänds till Ulrika Wennersten på adress
ulrika.wennersten@har.lu.se.

