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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018-2019
AIPPI Sveriges styrelse har lagt fast följande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018.
Föreningens verksamhet ska syfta till att under dess stadgar utföra dessa uppgifter med hög
kvalitet i den omfattning som föreningens storlek och resurser medger.
Verksamheten ska
• vara utåtriktad
• involvera så många som möjligt i det praktiska arbetet
• planeras och utföras så att den är relevant och attraktiv för målgrupperna
• planeras och utföras så att den är intressant för yngre och för deltagare från hela
landet
Seminarieverksamheten
• Seminarium med patentinriktning i september 2018
• Immaterialrättslig AW i november om ett aktuellt ämne samt ”Höjdpunkterna med
resolutionsarbetet vid 2018 års AIPPI-kongress”.
• Seminarium om administrativ praxis under föregående år i januari 2019
• AIPPI-dagen i mars 2019
• Årsmötet i juni 2019
• Pop-up seminarier vid intressanta händelser.

Samverkan
• Fortsatt arbete med Fokusgrupperna.
• Fortsatta kontakter med de nordiska AIPPI-grupperna för samverkan i internationella
AIPPI-frågor.
• Fortsatta kontakter med VIRK, FIF, SFIR SIPF och SACG för fortsatt och utökad
samverkan främst rörande seminarieverksamheten

Studiefrågor vid AIPPI:s kongress 2018, resolutionsförslag och questionnairer
Vid kongressen i Cancun, Mexico i september ska följande studiefrågor behandlas (Study
Questions):
• Conflicting applications, rapportör Sofia Vass
• Registrability of 3D trademarks, rapportör Bodil Ehlers
• Partial designs, rapportör Emelie Fyhrqvist
• Joint liability of IP infringement, rapportör Dag Sandart
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Arbetsgrupper för respektive studiefråga har sammanställt AIPPI Sveriges rapporter och har
efter styrelsens godkännande lämnat dem till centrala AIPPI. De centrala arbetsgrupperna
sammanställer därefter Summary Reports och utarbetar utkast till de resolutioner avseende
harmonisering som ska behandlas på kongressen.
Under vårvintern kommer de studiefrågor behandlas som ska förberedas inför kongressen i
London. Frågorna beslutas per den 20 juni 2018.
Arbetet med inkommande questionnairer och resolutionsförslag kommer ske löpande under
året i fokusgrupper och för de olika ändamålen av styrelsen tillsatta tillfälliga arbetsgrupper.
Kongressen i Cancun 23-26 september 2018
Föreningen kommer att vara representerad vid kongressen genom ExCo-ledamöter

Representation inom internationella AIPPI
Föreningens mål är att den svenska gruppen även i fortsättningen ska vara representerad
inom centrala AIPPI i en utsträckning som motsvarar den nuvarande.
Svenska AIPPI-medlemmar har för närvarande poster i Communications Committee,
Membership Committee, Nominating Committee och i Programme Committee.

Representation i Stående kommittéer vid internationella AIPPI
Föreningens mål är att den svenska gruppen fortsättningsvis ska vara representerad i de
Stående kommittéerna i internationella AIPPI i en utsträckning som motsvarar eller
överträffar den nuvarande.
Svenska representanter finns för närvarande i följande stående kommittéer:
Commercialization of IP, Unitary Patent / Unified Patent Court, Patents, Designs, Copyrights,
Alternative Dispute Resolution (ADR), Enforcement, Piracy and Counterfeiting (including
ACTA), Standards and Patents, PTF (Privilege Task Force) Client Privilege in IP Professional
Advice – CPIPPA, Development and Intellectual Property, Biotechnology, Pharma and
Biotechnology, TRIPS och Trade Secrets.

Kommunikation
AIPPI Sverige kommunicerar huvudsakligen via www.aippi.se och mailutskickslista.
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