Stadgar
för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt
beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000.
§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd, förkortat SFIR.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Föreningen är anknuten till den Internationella föreningen för industriellt rättsskydd
(Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, AIPPI).
Kontakten med AIPPI sker via den inom SFIR verksamma Svenska AIPPI-gruppen.
§ 2 Ändamål
Föreningen har till ändamål
att främja förståelse för vikten av ett väl utvecklat industriellt rättsskydd i vidaste
bemärkelse, internationellt och nationellt, inbegripet skydd för uppfinningar, mönster och
design, varumärke, firma, ursprungsangivelse och ursprungskännetecken (appellation
d’origine) samt andra närstående immateriella rättigheter liksom ett effektivt rättsskydd
mot otillbörlig konkurrens,
att sprida kännedom om gällande lagstiftning och rättspraxis på området i Sverige och
övriga Norden samt i andra länder som spelar en viktig roll för rättsutvecklingen inom
det industriella rättsskyddet
samt att verka för en vidareutveckling av det industriella rättsskyddet, nationellt och
internationellt, och en anpassning av detta till den industriella och kommersiella
utvecklingens krav.
Föreningen medverkar via AIPPI-gruppen i AIPPIs arbete med att dels ta fram nya och
förbättra befintliga internationella konventioner och andra överenskommelser inom
immaterialrätten, dels verka för att dessa vinner en ökad internationell tillämplighet.
§ 3 Verksamhet
Föreningen fullföljer sitt ändamål genom att
bedriva informations-, utbildnings-, och policyverksamhet i form av bl a föredrag,
föreläsningar och diskussioner vid sammankomster med föreningens medlemmar samt
kurser, seminarier och andra former av kommunikation för i första hand medlemmarna
men även öppna för andra intresserade.
samverka med sina nordiska systerföreningar och de till dessa knutna AIPPI-grupperna
samt, i mån av möjlighet, även med andra nationella och regionala grupper inom AIPPI

hålla kontakt och samverka med svenska myndigheter och organisationer inom
föreningens verksamhetsområde samt, via AIPPI, även med internationella offentliga
organ och privata organisationer i samverkan med de nordiska systerföreningarna enligt
gällande grundlinjer och andra sammanslutningar verksamma i de nordiska länderna på
immaterialrättens område dels anordna nordiska möten för industriellt rättsskydd dels
svara för utgivningen av tidskriften NIR, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan vinnas av enskild person som är svensk medborgare eller
har sin hemvist i Sverige och som ställer sig bakom föreningens syfte. Juridisk person,
som har sitt säte eller bedriver verksamhet i Sverige och som förklarat sig villig att
stödja föreningens verksamhet, kan efter styrelsens prövning antagas såsom stödjande
medlem.
§ 5 Internationell anknytning
Föreningsmedlem som önskar delta i det internationella arbetet inom AIPPI registreras
som medlem i AIPPI genom anmälan till AIPPI-gruppens sekreterare.
I förhållande till AIPPI har medlemmarna i AIPPI-gruppen de rättigheter och skyldigheter
som anges i AIPPIs stadgar.
§ 6 Medlemsavgifter
Enskild medlem och stödjande medlem erlägger årlig medlemsavgift. Avgiftens storlek
fastställs av ordinarie föreningsstämma.
Medlemmarna i AIPPI-gruppen erlägger särskild årsavgift, som likaledes fastställs av
ordinarie föreningsstämma.
§ 7 Styrelse och funktionärer
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande,
vice ordförande och högst tio övriga ledamöter, som väljs vid ordinarie föreningsstämma
för ett år i sänder.
Minst två av styrelsens ledamöter bör även vara medlemmar i AIPPIs
exekutivkommittée.
Styrelsen utser inom sig skattmästare samt inom eller utom sig sekreterare och
klubbmästare.
Styrelsen får med sig adjungera medlem som särskilt sakkunnig vid behandlingen av viss
fråga.
Vid styrelsens sammanträden föres protokoll.
Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen samt eljest när en styrelseledamot
begär det.

§ 8 Styrelsens beslutsförhet och beslut
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i
beslutet.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder.
§ 9 AIPPI-gruppen
Bland medlemmarna i AIPPI-gruppen väljs vid ordinarie föreningsstämma gruppens
ordförande - vilken enligt AIPPIs stadgar är vice-president i associationen - samt det
antal ledamöter i AIPPIs högsta beslutande organ, le Comité exécutif, som tillkommer
gruppen enligt AIPPIs stadgar.
De sålunda utsedda och i förekommande fall även gruppmedlem som av AIPPIs
exekutivkommitté utsetts till membre d’honneur, svarar inom föreningen för kontakterna
med AIPPIs verkställande organ, le Bureau, och det internationella arbetet inom AIPPI.
Exekutivkommittéledamöterna utser inom eller utom sig sekreterare.
Ekonomiska frågor som berör AIPPI-gruppen och dess relationer till AIPPI handläggs av
föreningens skattmästare.
AIPPI-gruppens arbetsuppgifter och arbetsformer regleras närmare i AIPPIs stadgar
(Statuts) och arbetsordning (Réglement). AIPPIs exekutivkommitté fastställer
arbetsprogrammet.
Varje föreningsmedlem får delta i AIPPI-gruppens beredning av de sakfrågor som står på
AIPPIs arbetsprogram.
§ 10 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av ordföranden, vice
ordföranden samt skattmästaren var för sig.
AIPPI-gruppens firma tecknas, förutom av gruppens ordförande och sekreterare var för
sig, i ekonomiska ärenden även av Föreningens skattmästare.
§ 11 Förvaltning och revision
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.
Styrelsen avger årligen en förvaltningsberättelse, omfattande även AIPPI-gruppens
verksamhet. I berättelsen ingår balans- samt resultaträkning för räkenskapsåret.
Förvaltningsberättelsen granskas av de på ordinarie föreningsstämma utsedda
revisorerna. Berättelsen och föreningens räkenskaper skall avlämnas till revisorerna
senast den 15 mars. Revisorerna skall avge en berättelse över sin granskning senast den
1 maj.

§ 12 Föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen och utsänds minst två veckor före
stämmodagen.
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år före utgången av maj månad på dag och plats
som styrelsen bestämmer. Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det eller
revisorer eller minst 30 medlemmar begär det hos styrelsen och anger det eller de
ärenden som skall behandlas.
Vid ordinarie föreningsstämma behandlas följande ärenden:
Val av ordförande vid mötet och fastställande av dagordning
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i föreningens styrelse
Val inom AIPPI-gruppens medlemskrets av ordförande i gruppen och medlemmar i AIPPIs
exekutivkommitté
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Fastställande av årsavgifter i föreningen och AIPPI-gruppen
Utseende av valberedning med uppgift att vid nästa ordinarie föreningsstämma föreslå
styrelseledamöter i föreningen och ordförande i AIPPI-gruppen samt medlemmar i AIPPIs
exekutivkommitté
Övriga frågor
Önskar föreningsmedlem få visst ärende behandlat vid den ordinarie stämman skall detta
anmälas till styrelsen minst åtta dagar före stämmodagen.
Vid extra föreningsstämma behandlas enbart de ärenden som är upptagna i kallelsen.

§ 13 Föreningssammanträden
Kallelse till sammanträde med föreningens medlemmar och/eller med AIPPI-gruppens
medlemmar sker skriftligen och skall, om möjligt, utsändas minst två veckor före
sammanträdet.

Styrelsen och föreningens resp. AIPPI-gruppens ordförande bestämmer tid och plats
liksom program för sammanträdet.
§ 14 Omröstning
Omröstning, föreningssammanträden och sammanträden med AIPPI-gruppen sker öppet,
såvida inte sluten röstning begärs. Varje personligen närvarande förenings- resp.
gruppmedlem har en röst. Stödjande medlem, som representeras av behörig företrädare,
har en röst.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val genom sluten omröstning då
lotten skiljer.
§ 15 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning fattas på två
på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ordinarie stämma och beslutet
skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid den senare
stämman.
Förslag om stadgeändring eller om föreningens upplösning får behandlas på en
föreningsstämma endast om det tagits upp i kallelsen till stämman.
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål som
ligger föreningens och AIPPI-gruppens syften nära.

