NIP - Norsk forening for Industriens Patentingeniørforening
Årsberetning 2017 (fra årsmøtet 2017- til årsmøtet 2018)
Antall medlemmer: 32
Styrets medlemmer: Turid Helene Tronbøl, Carsten Lous, André Berg, Axel Moulin, Anders Frölander.
Årets arbeid og aktivitet
Antall styremøter: 6
Styremøter:
12 Juni 2017 (Vikersund), 12 September 2017 (på Webex/telefon), 31 Oktober 2017 (Stokke), 19
Desember 2017 (Bristol), 1 Februar 2018 (på Webex/telefon), 16 Mars 2018 (Leogriff)
Medlemsmøter:
Det ble to medlemsmøter i 2017.
Årsmøtet 2017 ble arrangert 26 April 2017 i Patentstyrets lokaler i etterkant av Patentstyrets
arrangement for World IP day. Vi hadde innledning av advokatene fra Wikborg og Rein.
Julemøtet 2017 ble arrangert i Leogriff sine kantinelokaler. Vi hadde en god innledning om
industri 4.0 fra journalist i Teknisk Ukeblad, med påfølgende interessant diskusjon. Det ble
servert ost, spekemat, makroner og vin og de fremmøtte koste seg.
Andre aktiviteter
• Styret har mottatt innspill fra medlemmene og avgitt høringstilsvar til «Høring - diverse
endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern» Høringstilsvaret ble innlevert den 1
november 2017.
• Styret har vært aktive i en pågående samarbeidsgruppe med NPF ang «client attorney
privilege» for innføring av slike rettigheter for European Patent Attorneys i Norge.
Bakgrunnen for dette er å sikre norske bedrifter som bruker norsk baserte patent
agenter mot konkurrenters innsynsrett i kommunikasjon mellom bedrift og patent agent
samt å få samme konkurransebetingelser for norske patent agenter som for
patentagenter med base i Sverige/UK, siden muligheten for at disse utenlandske
agentene kan jobbe i Norge er betydelig åpent med de siste endringene i lovverket rundt
patenter i forhold til språkkrav/adressekrav.
• Styret har jobbet med FEMIPI – vi har støttet og vært delaktige i å gjenopplive FEMIPI
med ny generalforsamling og valg av nytt styre for foreningen i 2017, etter at foreningen
har vært litt i dvale de siste årene.
• Styret har deltatt på kontaktmøter med Patentstyret og Patentstyrets Patentavdeling.
Referater fra disse møtene er sendt ut til foreningens medlemmer
• Styret har jobbet frem en ny avtale med TEKNA for sekretariatsfunksjoner som
regnskapsføring/revisjon/medlemslister/internettside etc, som nå er underskrevet. Mye
av selve aktiviteten foretas av styrets medlemmer, men
regnskapsføring/revisjon/medlemskontingent innkreving/salg og distribusjon av
rapporten «Belønning av arbeidstakeroppfinnelser» blir foretatt av TEKNA. Denne

•
•
•

avtalen fordrer en liten endring i vedtektene som blir tema på årsmøtet 2018. Avtalen
fordrer at vedtektene angir at ett av styremedlemmene skal være TEKNA medlem. Dette
bør ikke være ett problem i og med at over 75% av våre medlemmer er TEKNA
medlemmer.
I forhold til nye medlemmer så har vi fått to nye medlemmer, og det er også sendt ut
epost med oppfordring om å gi oss tilbakemelding ang. potensielle nye medlemmer.
Styret har videre utarbeidet en handlingsplan og budsjett i etterkant av årsmøtet i 2017
for 2017-2018 som ble utsendt til medlemmene i etterkant av årsmøtet.
Styret har videre prøvd å holde medlemmene oppdatert på aktiviteter med å sende ut
sommerhilsen og nyttårshilsen med en statusrapport for aktivitetene styret har jobbet
med.

