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ÅRSKRÖNIKA / FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019 
 
 

IPS VERKSAMHET 
 
Sveriges IP-ombuds Samfund (IP-Samfundet, fortsättningsvis nedan: IPS) utgör det 
allmänna samfundet som organiserar alla auktoriserade IP-ombud verksamma i 
Sverige inom området för det industriella rättsskyddet och därmed främjar en 
internationellt sett hög kompetensnivå hos IP-ombudskåren.  
 
IPS medlemmar har kvalificerat sig till sitt medlemskap genom att uppfylla 
fordringarna enligt IPS stadgar, det vill säga, IP-jurister och Patentombud (”IP-
Ombud”) som har sin huvudsakliga yrkesverksamhet i Sverige, uppfyller de 
utbildningskrav som föreskrivs av IPS, och dessutom har minst fem (5) års erfarenhet 
från handläggning av ärenden inom området immaterialrätt, såsom 
huvudsysselsättning, vid industriföretags IP-avdelning eller på patentbyrå / IP byrå.  
 
För att bli medlem krävs också att sökanden gjort sig känd för redbarhet och i övrigt 
befunnits lämplig att utöva IP-ombudsverksamhet.  
 
 

MÖTEN 
 
Under året har styrelsen haft 9 sittande möten, inklusive årsmöte, och konstituerande 
möte.  
 

STYRELSE, REVISORER OCH DISCIPLINNÄMND 
 
Styrelse 
IPS styrelse består av ordförande, vice ordförande samt fyra andra ledamöter. Vid 
årsmötet den 27 mars 2019 omvaldes Petter Rindforth och Mats Kola som 
styrelseledamöter. 
 
Styrelsen består därmed av följande personer: 
 
Ordförande: Per Bjerndell (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
Vice ordförande: Susanne Roos (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
Ledamot: Malin van Odjik (tidigare vald t.o.m, 31 mars 2020) 
Ledamot: Petter Rindforth (omvald t.o.m. 31 mars 2021) 
Ledamot: Mats Kola (omvald t.o.m. 31 mars 2021) 
Ledamot: Bengt Lindberg (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
 
Vid konstituerande styrelsemöte den 27 mars 2019, valdes Susanne Roos till kassör 
och Petter Rindforth till sekreterare. 
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Revisorer 
Rut Herbjørnsen, revisor (omvald t.o.m. 31 mars 2020) 
Lars Estreen, revisorsuppleant (nyvald t.o.m. 31 mars 2020) 
 
Disciplinnämnd 
IPS disciplinnämnd består av ordförande, vice ordförande och fyra andra ledamöter 
jämte två suppleanter, att inkallas vid jäv eller förfall för ledamot. Vid årsmötet 
konstaterades att samtliga ledamöter och suppleanter sedan tidigare är valda till år 
2020 eller 2021. Disciplinnämnden för 2019 består därmed av följande personer: 
 
Ordförande: Annika Kilander (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
Vice ordförande: Kristina Fredlund (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
Ledamot: Carl Wendt (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
Ledamot: Lars Estreen (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
Ledamot: Ann Danared (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
Ledamot: Bengt Lindberg (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2021) 
Suppleant: Anita Skeppstedt (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2020) 
Suppleant: Verner Fröhling (tidigare vald t.o.m. 31 mars 2021) 
 
 

STATLIGA AUKTORISATIONEN AV IP-JURISTER 
 
IPS har under 2019 aktivt fortsatt att arbeta för att driva fram statlig auktorisation och 
medföljande tystnadsplikt även för IP-jurister.  
 
Ordföranden deltog den 21 mars i möte hos ADIPA (Association of Danish 
Intellectual Property Attorneys), ”en branscheforening for ansatte i IPR-firmaer”, med 
en presentation av den svenska patentombudsauktorisationen och IP-Samfundets 
arbete för en motsvarande IP-juristauktorisation. I samband med mötet diskuterades 
även möjligheten tilll framtida samverkan mellan IPS och ADIPA rörande frågan om 
Client-Attorney Privilege (CAP). 
 
Vidare har IPS samverkat med bl a styrelserna för SPOF och SIPF och FICPI i syfte 
att aktivt verka för införandet av CAP för IP-jurister. Som ett led i denna samverkan 
deltog IPS på särskilt CAP-möte på PRV med bl a GD Peter Strömbäck, den 7 
februari 2020. 
 
Styrelsen har kontinuerligt och aktivt samlat in praktiska exempel från såväl interna 
som externa IP-jurister, där frågan om avsaknad av statlig auktorisation och 
medföljande tystnadsplikt har inverkat negativt och försvårat såväl löpande arbete 
som i specifika rättstvister. 
 
 

MEDLEMMAR 
 
Vid 2019 års ingång uppgick medlemsantalet till 184 aktiva medlemmar och 12 
vilande medlemmar. 
 
Vid årets slut uppgick medlemsantalet till 177 aktiva medlemmar och 12 vilande 
medlemmar. 
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TILLSYNSVERKSAMHET / DISCIPLINÄRENDEN 
 
IPS Disciplinnämnd har inte behövt hantera några nya disciplinärenden under 2019.  
 
 

ÖVRIG INFORMATION 
 
Ordföranden har deltagit vid Patent- och registreringsverket (PRV) 
kundrepresentantmöten  - ”Möte med immaterialrättsbranschen” den 29 januari 2019, 
9 april 2019, samt 21 oktober 2019, där bl a auktorisationsfrågorna har diskuterats 
med representanter och deltagare från både PRV, övriga ombudsföreningar, samt 
svensk industri. 
 


