Nordiska Samarbetskommittén
för industriellt rättsskydd

GRUNDLINJER
för samarbete mellan de nordiska föreningarna för industriellt rättsskydd
gällande för Dansk Forening for industriel Retsbeskyttelse, Norsk forening for
industriell rettsbeskyttelse, Samtök um vernd eignarréttinda á Sviði iðnaðarins
(Svesi), Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. – Finska föreningen för industriellt
rättsskydd r.f. och Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd.
Den 1.7.1998 vid det XXIV NIR-mötet i Tromsø antogs ändringar av §§ 4, 6, 7 och 8
i grundlinjerna för samarbetet såsom de förelegat sedan det XIX Nordiska mötet den 3
september 1986 (tryckta i NIR 1986 s. 555 f.). Även vissa redaktionella bearbetningar
har gjorts i enlighet med beslutet i Tromsø. Grundlinjerna har nu följande lydelse:
1§
Föreningarnas samarbete avser att främja kännedomen om och verka för en ökad
förståelse for det industriella rättsskyddet, att bidra till en ändamålsenlig utveckling
av lagstiftning och rättstillämpning på detta område i de nordiska länderna och därvid
verka för största möjliga överensstämmelse mellan ländernas hithörande regler samt
att befordra tillkomsten av enhetliga, med de nordiska ländernas intressen förenliga
internationella bestämmelser på detta område.
2§
Föreningarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige är tillsammans med
upphovsrättsföreningarna i dessa länder huvudmän för tidskriften NIR, Nordiskt
Immateriellt Rättsskydd, och har för det ändamålet bildat Föreningen för Tidskriften
NIR - Nordiskt Immateriellt Rättsskydd med egna stadgar.
3§
För samarbetet ordnas delegerademöten eller allmänna möten. Delegerademöte eller
allmänt möte hålls minst en gång vart tredje kalenderår, om inte särskilda skäl
föranleder annat.
Till delegerademöte utser varje förening högst fem personer att såsom
delegerade delta i mötet. För varje delegerad utses minst en suppleant.
Vid delegerademöte äger varje delegerad en röst.
I stället för delegerademöte kan allmänt möte anordnas. Vid sådant möte har
varje medlem i någon av de fem föreningarna rätt att delta.
.
§4
För samarbetet mellan mötena verkar Nordiska samarbetskommittén för industriellt
rättsskydd, i det följande Samarbetskommittén. Samarbetskommittén består av fem
ordinarie ledamöter. För envar ledamot skall finnas två suppleanter.
Ledamöter och suppleanter väljs av delegerademöte eller allmänt möte.
Valet avser perioden från ett delegerademöte eller allmänt möte till och med
nästföljande delegerademöte eller allmänna möte.

Samarbetskommittén är beslutsför när en ledamot eller suppleant från
fyra av de fem länderna är närvarande.
5§
Samarbetskommittén utser en generalsekreterare med uppgift dels att självständigt
verka för samarbetet mellan föreningarna och vidta lämpliga åtgärder för detta, dels
att fungera som samarbetskommitténs sekreterare.
Valet av generalsekreterare avser samma tidsrymd som val av ledamot i
samarbetskommittén.
§6
På begäran av generalsekreteraren anslår Samarbetskommittén visst belopp att täcka
samarbetsorganisationens utgifter under närmast följande period till nästa möte samt
fastställer grunderna för föreningarnas bidrag till Samarbetskommitténs verksamhet
vid behov.
Generalsekreteraren skall vid delegerademöte eller allmänt möte
avlämna berättelse över sin och samarbetskommitténs verksamhet sedan senaste
delegerademöte eller allmänna möte, i den mån ekonomisk redovisning skall ske,
dock före den 1 april det år mötet äger rum.
Till berättelsen skall i förekommande fall vara fogad uppställning över
beräknade utgifter för samarbetskommitténs verksamhet under nästkommande period.
7§
Delegerademöte eller allmänt möte utser – i förekommande fall – en revisor och en
suppleant för denne att granska Samarbetskommitténs och generalsekreterarens
förvaltning och räkenskaper.
Revisionsberättelsen skall avlämnas den 1 maj det år då delegerademöte
eller allmänt möte skall äga rum.
8§
Ändringar i dessa grundlinjer får beslutas vid delegerademöte, där flertalet röstande
inom varje närvarande delegation är ense om beslutet.
Förening kan säga upp samarbetet att upphöra med utgången av löpande
period. En sådan uppsägning skall vara övriga föreningar tillhanda minst sex månader
före delegerademöte eller allmänt möte.

