VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
1.

FÖRENINGENS SYFTE
Svenska föreningen för ADB och Juridik bildades 1981 och ändrade namn till ADBJ –
Svenska föreningen för IT och Juridik vid föreningsstämman 2005. 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 IT och 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 är öppet för både enskilda personer och organisationer.

2.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen har haft följande sammansättning sedan föregående ordinarie årsmöte:
Peter Danowsky, ordförande
Fredrik Sand, vice ordförande
Björn Björk, kassör
Anna Ribenfors, sekreterare, t.o.m. 2013-01-21
Staffan Malmgren
Christina Wainikka
Stanley Greenstein
Johan Bålman

3.

STYRELSENS ARBETE
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden. Styrelsen har
planerat och genomfört seminarier. Ansvaret för den praktiska planeringen av seminarier har
delats upp mellan styrelsens ledamöter. Val av ämnen har beslutats av hela styrelsen.

4.

BIDRAG TILL SPRIDANDE AV FORSKNINGSRESULTAT
Institutet för rättsinformatik (IRI) vid Stockholms universitets juridiska institution fick
använda 30 000 kronor för den XXVII Nordiska konferensen i rättsinformatik som hölls i
Stockholm den 22–23 november 2012.

Ytterligare en ansökan om bidrag till spridande av forskningsresultat inkom, men var inte i
enlighet med de syften som uppställs i föreningens stadgar.

5.

STIPENDIER FÖR DELTAGANDE I KONFERENSER
Styrelsen beslutade om ett stipendium om 1 250 kronor för deltagande i den nordiska
konferensen i rättsinformatik 2012. Deltagaren lämnade en reseberättelse samt förslag på
ämnen och talare till föreningens seminarier.

6.

UPPSATSSTIPENDIUM
Under år 2011 har styrelsen, primärt genom styrelseledamoten Stanley Greensteins närvaro på
Stockholms universitet och kontakter med andra universitet, förbättrat informationen om
föreningens uppsatsstipendium. Det gav resultat och elva ansökningar inkom.
Till vinnare utsågs Mobiltelefonimarknaden och lagen om betaltjänster av Egil Bergenlind,
Uppsala universitet. Uppsatsförfattaren har med traditionell juridisk metod analyserat ett
aktuellt problem. Är det så att mobiltelefonoperatörers tjänster borde omfattas av
lagstiftningen för finansiella tjänster? Författaren har med skarpsinnighet strukturerat och
analyserat ett nytt och komplicerat område. Han visar även på oväntade och kanske orimliga
effekter av lagstiftningen på ett område under snabb utveckling. Ämnet är i föreningens
centrala intresseområde. Två uppsatser fick hedersomnämnande.
I uppsatsen GPL i Appstore – om fri programvara i Apples Appstore av Jan Casserstedt,
Stockholms universitet, skriver författaren förtjänstfullt om både teknik och juridik i ett ämne
som rör frågan om avtalsmässig förenlighet mellan de licensvillkor som uppställs i
programlicensen GNU General Public Licence (GPL) och villkoren i Apples Appstore.
Utvecklingen av licenser för kopiering och spridning av material under ordnade former är ett
mycket aktuellt ämne.
Uppsatsen Ett effektivare och mer rättssäkert informationsutbyte i en digitaliserad
brottmålsprocess? av Sirle Sööt, Stockholms universitet, innehåller en komparativ ansats
kring förhållandena i Sverige och Estland. Den belyser en pågående utveckling av
informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan. Det är nyttigt att jämföra Sverige, ett
land som ofta anser sig ledande inom IT-området, med Estland som har haft andra möjligheter
att anpassa lagstiftningen efter de tekniska möjligheter som nu finns. Uppsatsen återspeglar
utmaningar för användare, teknik och juridik.

7.

BIDTRAG TILL NORDISK KONFERENS
Tidigare har föreningen stött den nordiska konferens i rättsinformatik då den har hållits i
Sverige. Styrelsen biföll även 2012 ytterligare en ansökan från IRI. IRI fick använda
20 000 kronor för den XXVII Nordiska konferensen i rättsinformatik som hölls i Stockholm
den 22–23 november 2012.
Föreningens namn, logotyp samt information och annat material om föreningen fanns med i
konferensmaterialet, presentationer och liknande. Föreningens medlemmar erhöll rabatt på
konferensavgiften. Föreningen fick möjlighet eller framträda i delar av programmet.

8.

SEMINARIER
Under året har 6 seminarier genomförts. Föreningen har kostnadsfritt fått nyttja lokaler hos
Advokatfirman Delphi, Sveriges Kommuner och Landsting, Danowky & Partners
Advokatbyrå samt Advokatfirman Vinge.
Våren 2012
2012-01-31, Dataspelens värld
Hos Advokatfirman Delphi. Per Strömbäck, talesperson för Dataspelsbranschen, belyste speloch branschutvecklingen, med nedslag i kultur, juridik och ekonomi. Han tog bland annat upp
frågor kring ensamrättens betydelse, integriteten och integrationen med sociala medier. Antal
deltagare 37.
2012-03-26, Och du trodde du har en smart telefon?
Seminarium i samband med årsmöte hos Sveriges Kommuner och Landsting. Den mobila
revolutionen har bara börjat… Bara 15 år efter paradigmskiftet internet är vi i början av nästa
revolution – den mobila revolutionen. Och utvecklingen går bara snabbare och snabbare. Hur
påverkas vi av de dramatiska förändringarna? Och vad väntar bakom nästa krön – som vi
närmar oss i alla snabbare fart? Antal deltagare 41.
2012-04-17 Stipendieuppsatser 2012
Årets stipendieuppsatser presenterades hos Danowsky & Partners Advokatbyrå, se ovan p. 6.
Antal deltagare 24.
2012-05-24 Fria data – eller har den offentliga sektorn upphovsrätt?
Advokatfirman Vinge. Svenska myndigheter har stora mängder data som skulle kunna
återanvändas av företag och medborgare. Vissa myndigheter åberopar upphovsrätt eller
databasskydd för att ställa upp villkor eller helt hindra återanvändning av offentliga data. Vad
gäller? Hur kan det blir lättare att återanvända offentliga data? Antal deltagare 41.
Hösten 2012
2012-10-25 IT-bevis – presentation av ett exklusivt rättsvetenskapligt forskningsämne
Advokatfirman Delphi. Vad är egentligen IT-bevis och vad är det som åberopas? Vilka
kriterier kan läggas till grund för en adekvat och rättssäker värdering av sådana bevis? Kan
neutral sakkunskap vara nödvändig? Och om så är fallet – tillförs sådan sakkunskap i
erforderlig utsträckning? Antal deltagare 31.
2012-12-04 Cloud computing och personuppgiftsbehandling
Advokatfirman Delphi. De senaste åren har molntjänster kommit att diskuteras alltmer. Det är
många som framhåller fördelarna med tjänsterna men det har också uppkommit olika
juridiska frågeställningar. Antal deltagare 61.
2012-11-22 Nordisk konferens i rättsinformatik
Föreningen bidrog till den XXVII Nordiska konferensen i rättsinformatik som hölls i
Stockholm den 22–23 november 2012.

9.

MEDLEMMAR
Föreningen hade per den 31 december 2012, totalt 417 medlemmar, varav 70 olika företag
eller organisationer med totalt 231 kontaktpersoner. Antal enskilda medlemmar var 144,
studerande var 35 och hedersmedlemmar var 7. Företagen och organisationerna var:

. SE Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Advokatfirman Cederquist
Advokatfirman Delphi KB
Advokatfirman Delphi KB
Advokatfirman Delphi KB
Advokatfirman Fylgia KB
Advokatfirman Hammarsköld & Co
Advokatfirman Lindahl KB
Advokatfirman Lindahl KB
Advokatfirman Vinge KB, Gbg
Advokatfirman Vinge KB, Sthlm
Advokatfirman Åberg & Co
Affärsbankernas Service AB
AMF Pension
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Bankgirocentralen BGC AB
Bird & Bird Advokat KB
Bitsec AB
Blendow Group AB
Copyswede
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Datainspektionen
DLA Nordic Advokatfirma KB
Domstolsverket
Ernst & Young AB
Folksam / Bolagsjuridik
Försäkringskassan
Gernandt & Danielsson Adv.byrå KB
Hamilton Advokatbyrå KB
Holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
InfoTorg AB
IT & Telekomföretagen
Kammarkollegiet
Karnov Group
Kronofogdemyndigheten

10.

Lantmäteriverket
Linklaters Advokatbyrå AB
Länsförsäkringar AB (publ)
Mannheimer Swartling Adv.byrå AB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
NASDAQ OMX AB
Naturvårdsverket
Nordea Bank AB (publ)
Norstedts Juridik AB
Notisum AB
Näringsdepartementet
Patent- och registreringsverket
Polismyndigheten i Sthlm län
Post- och telestyrelsen, Jurist
Posten AB
Precio Systemutveckling AB
Ramberg Advokater
Riksarkivet
Riksdagsförvaltningen
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Setterwalls Advokatbyrå StoGot AB
Skatteverket
Statens Servicecenter
Statistiska centralbyrån
Swedbank AB (publ)
Swedma Service AB
Svensk Industriförening
Svenska Kraftnät
Svenskt Näringsliv Service AB
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Television
TIME Advokatbyrå
UC AB
Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

ÖVRIG VERKSAMHET
Föreningen har haft ett gott samarbete med Institutet för rättsinformatik och Stiftelsen för
rättsinformation.
Föreningens administration har under året skötts av Sigbladh Ekonomi AB.
Under verksamhetsåret har styrelsen för sina sammanträden kostnadsfritt fått använda lokaler
hos Danowsky & Partners.
Styrelsens meddelanden till medlemmarna skickas uteslutande via e-post. Information om
föreningens verksamhet har fortlöpande publicerats på föreningens webbplats (www.adbj.se).
Staffan Malmgren har arbetat som webbmaster.
Föreningens medlemmar erhåller tidningen Lov & Data, som ges ut av den norska stiftelsen
Lovdata, i PDF-format via e-post.

11.

EKONOMI
Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av den resultat- och balansräkning
som skickats ut till medlemmarna per e-post den 12 mars 2013.
__________
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