NIP - Norsk forening for Industriens Patentingeniører
Årsberetning 2020
(fra årsmøtet 2019-til årsmøtet 2020)

Antall medlemmer: 37
Styrets medlemmer: Carsten Lous (nestleder), André Berg, Axel Moulin (sekretær), Anders Frölander,
Robertha Höglund og Turid Helene Tronbøl (leder).
Årets arbeid og aktivitet
Antall styremøter: 4 styremøter- april, september, januar, mars, de fleste som telefonkonferansemøter
Medlemsmøter:
Det ble to medlemsmøter i 2019.
Årsmøtet 2019 ble arrangert hos Innovasjon Norge med god deltagelse. Innledning av Felipe
Aguilera, Innovasjon Norge, om Innovasjon Norges praksis og erfaringer med IPR tjenester.
Julemøtet ble i 2019 som året før, arrangert i Leogriff sine lokaler på Fornebu. Vi hadde veldig
godt oppmøte 18 antall medlemmer og 5 gjester, og det ble holdt 4 spennende
innledningsforedrag om interne IP prosedyrer som gav erfaringsutveksling mellom medlemmene
med mye spørsmål i etterkant. Det ble servert ost, spekemat og vin og de fremmøtte koste seg.
Andre aktiviteter
• Styret har deltatt på kontaktmøter med Patentstyret og Patentstyrets Patentavdeling.
Referater fra disse møtene er sendt ut til foreningens medlemmer.
• Styret har bidratt i forberedelsene til arrangementet IP-dagen 2020, i samarbeid med
Patentstyret og FONIP.
• I forhold til nye medlemmer så har vi fått 6 nye medlemmer men vi har mistet 2
medlemmer.
• Styret har jobbet og fikk ferdigstilt rapporten «Belønning av arbeidstakeroppfinnelser».
Denne ble lansert på årsmøtet og selges nå for 1500 Nkr til bedrifter og 900 Nkr til
privatpersoner via TEKNA – se hjemmesiden
• NIP v/styret gav også innspill til EU undersøkelse om IPR i tredjeland.
• NIP v/Andre Berg har også vært foredragsholder i et av Patentstyrets kurs angående
belønning av arbeidstakeroppfinnelser.
• TEKNA fungerer fremdeles som sekretariat selv om det årlige
oppdaterings/evalueringsmøtet i fjor ble utsatt og nå har vi Korona som gir ytterligere
utsettelse
• TEKNA forestår salg av rapporten «Belønning av arbeidstakeroppfinnelser»

Fra Julemøte:

Mvh Styrets leder
Turid Helene Tronbøl

