VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2002

1.  FÖRENINGENS  SYFTE
Svenska  Föreningen  för  ADB  och  Juridik  (ADBJ)  bildades  1981.  Föreningen  är  enligt  stadgarna  en
oberoende  ideell  organisation  som  skall  verka  för  att  inom  sitt  intresseområde  sprida  information
och  kunskap,  möjliggöra  erfarenhetsutbyte  samt  främja  en  saklig  samhällsdebatt  kring  ADB-
teknikens  rättsliga  problem.  Föreningen  skall  särskilt  ta  initiativ  till  utbildningsverksamhet,  främja
debatt  och  stödja  forskning.
Föreningen  skall  också  skapa  och  utveckla  kontakter  med  motsvarande  organisationer  i  utlandet.
Medlemskap  står  öppet  för  både  enskilda  personer  och  organisationer.
2.  STYRELSENS  SAMMANSÄTTNING
Styrelsen  har  haft  följande  sammansättning  sedan  föregående  årsmöte:
Ann  Börestam,  Svenska  Bankföreningen,  ordförande
Per-Erik  Wejshammar,  Justitiedepartementet,  vice  ordförande
Nicklas  Skår,  Föreningen  Svenskt  Näringsliv,  kassör
Britt-Marie  Jönson,  Post-  och  telestyrelsen,  sekreterare
Henrik  Bengtsson,  Advokatfirman  Delphi  &  Co  
Johan  Palm,  Riksgäldskontoret
Erica  Wiking  Häger,  Mannheimer  Swartling  Advokatbyrå  
Sören  Öman,  Justitiedepartementet
3.  STYRELSENS  ARBETE
Under  kalenderåret  2002  har  föreningens  styrelse  sammanträtt  nio  gånger  och  hållit  två
planeringsmöten.  Styrelsen  har  planerat  och  genomfört  såväl  avgiftsfria  som  avgiftsbelagda
seminarier.  Ansvaret  för  den  praktiska  planeringen  m.m.  har  delats  upp  mellan  styrelsens
ledamöter.  Val  av  ämnen  har  beslutats  gemensamt  av  hela  styrelsen.
4.  FORSKNINGSSTÖD
Föreningen  har  under  året  avsatt  30.000  kronor  till  ADBJs  fond  för  stöd  till  initiativ  som  främjar
utbildning,  debatt  och  forskning.
5.  STIPENDIUM
Föreningen  har  marknadsfört  sina  stipendier  via  föreningens  hemsida  på  Internet.
ADBJs  stipendium  har  tilldelats  Patricia  Jonason  Blanc  Gonnet  för  ett  förtjänstfullt  examensarbete
inom  ADB  och  juridik  med  titeln  "Protection  del  la  vie  privée  et  transparence  à  l'épreuve  de
l'informatique".
6.  SEMINARIER  2002  
Intresset  för  föreningens  seminarier  har  under  år  2002  varit  stort  och  vi  har  sett  ett  ökande  antal
deltagare  på  seminarierna.  Under  året  har  13  seminarier  genomförts  varav  de  flesta  har  varit
avgiftsfria  kvällsseminarier.  Föreningen  har  också  på  försök  arrangerat  en  pub-kväll  vilken  var
mycket  lyckad.  
6  februari  
25  februari  
25  mars
10  april  
15  april  
10  juni  
20  augusti  
3  september  
23  september  

Patent  på  datorprogram,  (betal)
Nya  regler  för  moms  på  e-handel  (kväll)
Årsmöte,  e-demokrati
Konsumenthandel  på  Internet  (pub)
Det  offentliga  ansiktet  på  nätet  (kväll)
Distansförsäljning  av  finansiella  tjänster  (kväll)
Integritet  i  arbetslivet  (kväll)
e-kom  utredningen  (kväll)
Återanvändning  av  myndighetsinfo  (kväll)

3  oktober
22  oktober  
20  november  
9  december  )  

Revidering  av  PUL  (kväll)
Spel  och  dobbel  på  Internet  (betal)
IT-incidenthantering  (kväll)  
E-handelsrelaterad  lagstiftning  (betal

7.  PLANERADE  SEMINARIER  2003
Styrelsen  har  följande  uppslag  till  seminarier  under  första  halvåret  2003:
—  Integritet  i  arbetslivet
—  Nya  domännamnsregler  för  Internet
—  Tekniska  skyddsåtgärder  och  piratkopiering
—  Idéseminarium  -  perspektiv  på  Internet
—  Patent  på  datorprogram  -  uppföljning
—  Undanröjande  av  formkrav  vid  införandet  av  elektronisk  förvaltning
—  Elektronisk  kommunikation
—  Kommersialisering  av  geninformation
—  Licensavtal  och  deposition  i  konkurs
—  Knowledge  Management
—  Ansvar  för  information,  hur  tillämpas  BBS-lagen
—  E-handelslagens  bestämmelser  och  TF/YGL
—  Open  source  -  offentlig  upphandling
—  Upphovsrättsdirektivet  -  Sveriges  implementering
—  PUL  -  nytt  förslag  och  kommissionens  rapport  om  direktivet
8.  MEDLEMMAR
Föreningen  hade  den  1  januari  2003,  61  stödjande  företag  med  totalt  207  kontaktpersoner.  I  övrigt
uppgick  medlemsantalet  till  217  enskilda,  19  studerande,  3  hedersmedlemmar,  4  goodwill  och  18
pressmedlemmar.  Organisationsmedlemsskap  redovisas  nedan.  

pressmedlemmar.  Organisationsmedlemsskap  redovisas  nedan.  
Advokatfirman  INTER
Advokatfirman  Cederquist  KB
Advokatfirman  Delphi  &  Co
Advokatfirman  Ekelund  
Advokatfirman  Foyen  &  Co  HB
Advokatfirman  Lindahl  HB
Advokatfirman  Lindberg  &  Saxon  HB
Advokatfirman  Vinge  KB,  Göteborg
Advokatfirman  Vinge  KB,  Stockholm
Advokatfirman  Åberg  &  Co  AB  
AFA-Arbetsmarknadens  Försäkrings  AB
AMF  Pension  
Bankgirocentralen  BGC  AB
Copyswede  Ek.För.
D  &  B  Sverige  AB
Datainspektionen
FOLKSAM
FöreningsSparbanken  AB  
Gernandt  &  Danielsson  Advokatbyrå
Hamilton  &  Co  Advokatbyrå
Holm  &  Co  Advokatbyrå
IBM  Svenska  AB  
IT-rättsförlaget  i  Sverige  AB  
Kommerskollegium
Konsumentverket
Krisberedskapsmyndigheten
LA  Groth  &  Co  KB
Lantmäteriverket
Linklaters  Lagerlöf  Advokatbyrå  AB

Mannheimer  Swartling  Advokatbyrå
Nordstedts  Juridik  AB
OM-Gruppen  AB
Post-  &  Telestyrelsen
Posten  Sverige  AB  
Riksarkivet
Riksförsäkringsverket
Riksrevisionverket
Riksskatteverket
Rydin  och  Carlsten  Advokatbyrå  AB
Sema  Group  InfoData  AB
Setterwalls  Advokatbyrå
Statskontoret
Stockholms  Handelskammare
Stockholms  Universitet
Svensk  Industriförening
Svenska  Bankföreningen
Svenska  IT-företagens  Organisations  AB  
Svenska  Kommunförbundet
Svenska  Kraftnät  Elberedskap  AB
Svenska  Musikförläggareföreningen
Svenskt  Näringsliv  Service  AB
Sveriges  Riksbank
Sveriges  Television
Swedma-Service  AB
Telefonaktiebolaget  LM  Ericsson
UC  AB
Wistrand  Advokatbyrå  Stockholm  KB
WM-Data  Cross  Industry  Solutions  AB

9.  ÖVRIG  VERKSAMHET
Föreningen  har  ett  gott  och  nära  samarbete  med  IRI.
Föreningen  har,  genom  Johan  Palm,  varit  representerad  vid  den  nordiska  konferensen  i
rättsinformatik  som  hölls  i  Köge  (Danmark)  i  september.
Föreningen  är  delaktig  i  utgivandet  av  nordisk  årsbok  i  rättsinformatik.  Svensk  redaktör  för  årsboken
2002  har  varit  Peter  Wahlgren,  Institutet  för  rättsinformatik.  Årsboken  ges  ut  på  förlaget  Jure.
Medlemmarna  har  möjlighet  att  köpa  årsboken  till  ett  rabatterat  pris.  
Föreningens  administration  har  under  året  skötts  av  Sigbladh  Administration  HB.
Under  verksamhetsåret  har  föreningen  för  sina  sammanträden  kostnadsfritt  fått  använda  lokaler  hos
Advokatfirman  Delphi  &  Co,  Mannheimer  Swartling  Advokatbyrå,  Regeringskansliet,
Riksgäldskontoret,  Svenska  Bankföreningen,  och  Svenskt  Näringsliv.
Information  om  föreningens  verksamhet  har  fortlöpande  publicerats  på  föreningens  webbplats
(www.adbj.se).  Gustaf  Johnssén  har  varit  webbmaster  under  första  halvåret  2002,  därefter  Per-Erik
Wejshammar.
Styrelsens  meddelanden  till  medlemmarna  skickas  nu  uteslutande  via  Internet.
Tidningen  Lov  &  Data  som  ges  ut  av  den  norska  stiftelsen  Lovdata  distribueras  till  föreningens
medlemmar  och  fungerar  även  som  medlemstidning  för  den  norska  och  den  danska  föreningen.
Svensk  redaktör  för  Lov  &  Data  är  Daniel  Westman,  Institutet  för  rättsinformatik.
10.  EKONOMI
Föreningens  ekonomiska  resultat  och  ställning  framgår  av  bifogad  resultat-  och  balansräkning.
Styrelsen  för  Svenska  Föreningen  för  ADB  och  Juridik  
Ann  Börestam,  Ordförande
Per-Erik  Wejshammar,  Vice  ordförande
Nicklas  Skår,  Kassör
Britt-Marie  Jönson,  Sekreterare
Henrik  Bengtsson  
Erika  Wiking  Häger
Johan  Palm
Sören  Öman

