Svenska föreningen för IT och juridik: Verksamhetsberättelse 2016
1. Föreningens syfte
Svenska föreningen för ADB och Juridik bildades 1981 och ändrade vid föreningsstämman
2015 namn till Svenska föreningen för IT och juridik. Föreningen är enligt stadgarna en
oberoende ideell organisation som ska verka för att, inom sitt intresseområde, sprida
information och kunskap, möjliggöra erfarenhetsutbyte samt främja en saklig
samhällsdebatt kring IT och rättsliga problem. Föreningen ska särskilt ta initiativ till
utbildningsverksamhet, främja debatt och stödja forskning.
Föreningen ska också skapa och utveckla kontakter med motsvarande organisationer i
utlandet.
Medlemskap är öppet för både enskilda personer och organisationer.
2. Styrelsens sammansättning
Under året har följande personer utgjort föreningens styrelse:
David Mothander, ordförande
Karin Nordborg, vice ordförande
Anna Johansson, sekreterare
Conny Larsson, kassör
Mårten Edenroth
Anna Hörnlund
Daniel Lundqvist
Johanna Snäcke, entledigad på egen begäran augusti
3. Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem 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. Uppsatsstipendium
Stipendiet för bästa examensarbete delades år 2016 ut till Paulina Rehbinder från
Stockholms universitet för uppsatsen ”Tillhandahållande av Tor-servrar: juridiska krav och
konsekvenser på området för elektronisk kommunikation”.
Motiveringen löd:
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”En aktuell uppsats där författaren med en rättsinformatisk metod söker klargöra
konsekvenser och skyldigheter för den som driver en Tor-nod. I uppsatsen lyfter
författaren på ett förtjänstfullt sätt även fram de inbyggda motsättningar som finns mellan
grundläggande intressen som yttrandefrihet, frihet på Internet, fri konkurrens och
brottsbekämpning.”
5. Seminarier
Under året har fem seminarier genomförts. Föreningen har kostnadsfritt fått nyttja lokaler
hos Advokatfirman Danowsky & Partners, Gärde Wesslau (numera Wesslau Söderqvist)
Advokatbyrå, Tillväxtverket samt Google Sverige.

2016-01-21, Är en digital inre marknad inom räckhåll?

Johan Wullt, chef för media och kommunikation på Europeiska kommissionens
representation i Sverige, samt Fredrik Erixon, grundare och direktör vid European Centre
for International Political Economy (ECIPE) presenterade och resonerade kring
Europeiska kommissionen nya strategi för att skapa en gemensam inre digital marknad och
vad som krävs för att denna strategi ska kunna förverkligas.

2016-04-06, Årsmötesseminarium: Nytt straffansvar för sociala medier

Utredningssekreteraren, rådmannen Lars Wallinder, redogjorde för en ny utredning
avseende förstärkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten med särskilt fokus
mot sociala medier (Integritet och straffskydd, SOU 2016:7). Seminariet föregicks av
föreningens årsmöte.

2016-06-09, Vad innebär profilering av persondata och hur hanterar vi det i
praktiken med nya Dataskyddsförordningen?

Caroline Olstedt Carlström, Chief Counsel Global Privacy på Klarna, och Susanne
Lindeberg, Senior Legal Counsel, Tele2, diskuterade profilering av persondata och
automatisk behandling av personuppgifter i ljuset av den nya Dataskyddsförordningen. för
med sig specifika och mer restriktiva regler gällande profilering. Diskussionen modererades
av Mårten Edenroth från Institutet för Rättsinformatik vid Stockholms universitet.

2016-10-05, Informationssäkerhet – hur ser regelverket ut och vad är på gång?

Helena Andersson från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, diskuterade
befintlig och kommande lagstiftning kring informationssäkerhet. I takt med ökad
digitalisering och mera omfattande lagreglering till skydd för den personliga integriteten, får
frågor om informationssäkerhet ökad betydelse i samhället. Under seminariet diskuterades
särskilt de ökade krav på förståelse för informationssäkerhetsfrågor som ställs på jurister i
såväl privat som offentlig sektor.

2016-11-30, Inrikesminister Anders Ygeman om ”Säkerhet vs. Frihet”

Föreningen kunde stolt organisera ett exklusivt seminarium av och med inrikesminister
Anders Ygeman, som presenterade sin syn på balansen mellan grundläggande behov på
säkerhet och frihet. En allt osäkrare omvärld sätter gamla sanningar på prov – hur ska
politiker och lagstiftare väga behovet av skyddet för medborgare mot ett fritt samhälle?
Och vilka möjligheter bör myndigheter och säkerhetstjänster ha för att övervaka
kommunikation och trafik på internet?
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6. Medlemmar
Föreningen hade per den 31 december 2016, totalt 443 medlemmar, varav 258 som
utgjorde kontaktpersoner på 62 olika företag, myndigheter eller andra organisationer. Antal
enskilda medlemmar var 153, studerande var 26 och det fanns 7 hedersmedlemmar.
Organisationsmedlemmarna var:
Advokat Claes Månsson AB
Advokatfirman Cederquist KB
Advokatfirman Delphi KB
Advokatfirman Fylgia KB
Advokatfirman Kahn Pedersen KB
Advokatfirman Lindahl KB
Advokatfirman Vinge KB, Gbg
Advokatfirman Vinge KB, Sthlm
Advokatfirman Törngren Magnell KB
AMF Pension
Bankgirocentralen BGC AB
Bird & Bird Advokat KB
Bisnode Information AB
Blendow Group AB
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Datainspektionen
DLA Nordic Advokatfirma KB
Domstolsverket
Eniro AB
Folksam / Bolagsjuridik
Försäkringskassan
Gernandt & Danielsson Adv.byrå KB
Hamilton Advokatbyrå KB
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB
IT & Telekomföretagen
Kammarkollegiet
Karnov Group
Kronofogdemyndigheten
Lantmäteriverket
Länsförsäkringar AB (publ)
Mannheimer Swartling Adv.byrå AB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
NASDAQ OMX AB
Naturvårdsverket
Nordea Bank AB (publ)
Norstedts Juridik AB
Näringsdepartementet
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Precio Systemutveckling AB
Ramberg Advokater
Riksarkivet
Riksrevisionen
Setterwalls Advokatbyrå Stockholm AB
Skatteverket
Statens Servicecenter
Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE
Statistiska centralbyrån
Svenska Kraftnät
Svenskt Näringsliv Service AB
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Television AB
Swedbank AB (publ)
Swedma Service AB
Synch Advokat AB
Tillväxtverket
TIME Advokatbyrå
Tullverket
UC AB
Uppsala kommun
Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

7. Övrig verksamhet
Föreningen har haft ett samarbete med Institutet för rättsinformatik och Stiftelsen för
rättsinformation, såväl som med IT-veteranerna.
Föreningens administration har under året skötts av Sigbladh Ekonomi AB.
Föreningen har ett avtal med IT- och telekomföretagen som skickar ut information om
föreningen och föreningens seminarier till sina medlemmar.
Under verksamhetsåret har styrelsen för sina sammanträden kostnadsfritt fått använda
lokaler hos Google Sverige.
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Styrelsens meddelanden till medlemmarna skickas uteslutande via e-post. Information om
föreningens verksamhet har fortlöpande publicerats på föreningens webbplats
(www.siju.se). Styrelsen meddelar även om aktiviteter via föreningens Linkedin-konto.
Mårten Edenroth har fungerat som webbredaktör.
Föreningens medlemmar erhåller tidningen Lov & Data, som ges ut av den norska
stiftelsen Lovdata, i pdf-format via e-post. Utskicket har förändrats för att uppmuntra
artiklar från medlemmarna.
8. Ekonomi
Föreningens ekonomiska resultat och ställning framgår av den resultat- och balansräkning
som skickats ut till medlemmarna med årsmöteshandlingarna. Styrelsen föreslår att
överskottet från 2016 (54 695 kr) balanseras i ny räkning.
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