Information

från Stiftelsen för rättsinformation

2005-09-01
Ordförande professorn Cecilia Magnuson Sjöberg
Redaktör Börje Alpsten

mobil 070 777 7777 e-post cecila.magnussonsjoberg@juridicum.su.se
mobil 070 743 00 05
borje.alpsten@rattsinfo.se

________________________________________________________________________________________________________

Peter har gått och Cecilia har kommit
Myndigheterna byggde upp juridiska databaser
under 60-, 70- och 80-talen. Samarbetsorganet för
Rättsväsendets
informationssystem (SARI)
samordnade arbetet.
SARI tog under slutet av 80talet initiativ till en utredning
om hur marknadens intressen
skulle kunna tillvaratas i denna
utveckling.
Utredningen gjordes av professorn Peter Seipel.
Den ledde fram till bildandet av Stiftelsen för
rättsinformation år 1989.
Peter – som leder Institutet för rättsinformatik
vid Stockholms universitet - valdes till stiftelsens
ordförande. Han har haft den rollen fram till
slutet av augusti i år.
Han har under dessa år gjort en utomordentlig
och framgångsrik insats i arbetet för att främja
utvecklingen av digitala system för
rättsinformation.

Till ny ordförande efter Peter Seipel har stiftelsen
valt professorn Cecilia Magnusson Sjöberg.
Cecilia har gjort en lång karriär vid Institutet för
rättsinformatik, där hon först
började som amanuens i ämnet
rättsinformatik 1981.
År 1992 försvarade hon en
uppmärksammad doktorsavhandling om ”Rättsautomation. Särskilt om statsförvaltningens datorisering”.
Några år senare och efter ännu
en bok, denna gång om avancerade metoder för
hantering av elektroniska texter, blev hon professor i rättsinformatik vid juridiska fakulteten i
Stockholm.
Cecilia arbetar för närvarande med många frågor
som har anknytning till den elektroniska rättsinformationen, bl.a. sådant som rör standarder och
säkerhet.

Konferensen `Rättsinformation – för vem?´
I ett nyhetsbrev i juni månad meddelade Stiftelsen att en konferens på temat `Rättsinformation - för
vem´ kommer att gå av stapeln i höst.
Den kommer att anordnas i samarbete mellan
Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet (www.juridicum.su.se/iri),
Stiftelsen för rättsinformation (www.rattsinfo.se ) och
Svenska Föreningen för ADB och Juridik (www.adbj.se)
Konferensen kommer att äga rum tisdagen den 22 november 2005 i Rosenbads Conference Center,
Drottninggatan 1, Stockholm, mellan kl. 09.00 och kl.16.00.
Det är ingen konferensavgift. Deltagarna betalar sina egna luncher.
Anmälan kan göras här. Anmälan kan också göras på de tre webbplatser som nämnts.
Konferenslokalen tar ett begränsat antal deltagare. Först till kvarn får först …

