
  

 

 
 

 
 

Information  
från Stiftelsen för rättsinformation
2001-12-05 
Ordförande  Peter Seipel  tel 08/16 23 03 e-post: peter.seipel@juridicum.su.se 
Redaktör Börje Alpsten   tel 070 743 00 05 e-post: borje.alpsten@rattsinfo.se 
 
__________________________________________________________________________________

Stiftelsens syfte 
Stiftelsen ägnar sig åt att förbättra 
spridningen av den rättsliga informa-
tionen med hjälp av IT.  

Närmare uppgifter om syftet med stif-
telsens verksamhet finner Du på 
stiftelsens webbplats. 

Styrelse 
I stiftelsens styrelse är riksdagsför-
valtningen och regeringskansliet samt 
två andra myndigheter företrädda. Där 
finns också representanter för två 
universitet, Sveriges Advokatsamfund 
och Svenskt Näringsliv samt tio andra 
organ och organisationer i samhället i 
övrigt. 

Närmare uppgifter om styrelsen och 
vilka organ som är företrädda i den 
finner Du på sidan 
www.rattsinfo.se/samman 

Verksamhet 2001 
Stiftelsen arbetar på två fronter, dels 
internt i ett utbyte av erfarenheter och 
idéer mellan medlemmarna i stiftelsen, 
dels i en utåtriktad verksamhet.  

nder år 2001 anordnade stiftelsen en 
workshop den 3 april och ett seminari-
um den 16 oktober.  

Det senare i samverkan med det IT-
rättsliga observatoriet vid IT-
kommissionen och Institutet för rättsin-
formatik vid Stockholms universitet. 

Workshopen QUAL 2001 
Kvalitetsnormer för juridiska databa-
ser diskuterades under en eftermiddag 
i en krets av forskare, dataproducenter 
och företrädare för ett antal viktiga 
användargrupper. 

Diskussionerna är sammanfattade på  

stiftelsens webbplats 
www.rattsinfo.se/workshopa 

Legal Information and the 
Internet 

Framstående experter på Internet-
förmedlad rättsinformation orienterade 
om förhållandena i U.S.A. och  Austra-
lien. En expert gjorde ett inlägg om 
EU:s utveckling av elektronisk rättsin-
formation. 

Hela seminariet, som hölls på engelska, 
sändes över Internet. Den amerikanske 
experten deltog i seminariet via en 
videokonferens från New York. Men 
även den sändes över Internet, integre-
rad med Internetsändningen i övrigt. 

Internetsändningen har lagrats och 
finns tillgänglig från stiftelsens hem-
sida. Den som vill se och höra den, 
klicka här för förmiddag eller 
eftermiddag. 

Planeringen 2002 
Stiftelsen planerar att genomföra  

-   en workshop i april  

 -   ett seminarium i oktober. 

Seminariet planeras i samverkan med 
de tidigare nämnda organisationerna - 
det IT-rättsliga observatoriet och Insti-
tutet för rättsinformatik. 

Stiftelsen arbetar också vidare med de 
kvalitetsfrågor som togs upp under 
workshopen QUAL 2001.  

PuL och rättsinformatio-
nen  
Personuppgiftslagen (Pul) och rättsin-
formationen blir temat under  worksho-
pen i april.  

Den begränsas inte till domstolsavg ö-
randen utan skall avse rättsinformation 
i allmänhet. 

Inbjudan till workshopen kommer att 
sändas ut i början av 2002. 

Seminariet 
Oktoberseminariet kommer att ägnas åt 
en närmare granskning av utvecklingen 
under åren 1996 - 2002.  

Temat för seminariet blir  

Rättsinformationen och IT 2002 
" Svårigheternas advokater eller möj-
ligheternas ambassadörer?"  
Hur blev det? 

Seminariet kommer att hållas 

 Torsdagen den 10 oktober   
kl. 09.00 -17.00 

Rosenbads Konferenscenter 
Drottninggatan 1 
Stockholm 

Inbjudan till seminariet och program 
kommer i maj 2002. 

Ny webbplats 
Stiftelsen har under år 2001 bytt do-
männamn. Den tidigare adressen till 
webbplatsen var www.rattsinfo.a.se.  

Under en övergångstid var det möjligt 
att nå den även med den adressen. Men 
den möjligheten finns inte längre. 

Den nya adressen är  
www.rattsinfo.se 

En God Jul 
och 

Ett Gott Nytt År!! 
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