
 

 

Formandens beretning 2021-2022 

 

2021 blev igen et år præget af corona og derfor med stærkt begrænsede muligheder for at mødes. 
Det gav selvfølgelig andre muligheder, og vi var jo alle blevet meget mere fortrolige med online 
møder og chats på Teams. Men ingen var vel i tvivl om, at intet kan erstatte det personline møde.  

Som mange andre foreninger holdt vi også vores generalforsamling i 2021 elektronisk, og derfor er 
det ekstra glædeligt i år at kunne samles rigtigt igen. Hvordan er det så gået, og hvilke aktiviteter har 
der været i det forløbne år.  

 

Medlemmer 

På medlemssiden ser antallet ud til at ligge nogenlunde stabilt på omkring 220. Antallet af 
medlemmer ved årets slutning var oppe på 224, og vi fik 21 nye medlemmer i 2021. P.t. er vi alt ca 
220 medlemmer, der fordeler sig på 47 medlemmer i industrien og 170 i bureauer. Blandt 
medlemmerne er 148 patentadministratorer, 42 varemærkeadministratorer og 14 er både patent- 
og varemærkeadministratorer. 

 

Uddannelse – QIPA og QTMA 

Der er god søgning til QIPA uddannelsen. 24 personer var tilmeldt QIPA1. 22 gik til eksamen og alle 
bestod. Desuden blev 12 personer færdige med hele QIPA uddannelsen.  Derimod er der ikke stor 
søgning til QTMA kurserne. Der var 10 tilmeldte, hvoraf de 8 skal til eksamen den 10. maj 2022.  

QIPA og QTMA fik også nye undervisningsledere i 2021. Morten Fruerlund fra Universal Robots blev 
undervisningsleder for QIPA og Mette M. Andersen fra Lego blev undervisningsleder QTMA. Så det 
var farvel til Lars Balzer og Pia Stahr, der havde trukket læsset i næsten 15 år og lagt meget energi i 
at få uddannelserne op at stå i det hele taget. Christian Kragelund var i mange år undervisningsleder 
for QTMA, men det blev for mange kasketter til sidst, og DIFI ønskede en ”foryngelseskur” og nye 
friske øjne på kursusindholdet. 

To nye uddannelser så dagens lys i 2021:  

EUIPO stablede en varemærkeuddannelse på benene i en hast, der vist aldrig er set før. Egentlig 
skulle uddannelsen til dels foregå i Alicante, men pga af corona blev al undervisning online, hvilket 
ikke var uden udfordringer. Det forlyder også, at strukturen var temmelig løs. Der var problemer 
med i det hele taget at tilmelde sig og betale, tekniske udfordringer med mange personer online på 
samme tid på hver sin skærm osv osv. Ikke desto mindre er der afholdt eksamen i marts, og niveauet 
var efter sigende temmelig højt. Vi arbejder ihærdigt på at få information om eksamensresultaterne. 



EPOs patentadministrator-uddannelse, der til gengæld har været undervejs i årevis, kom i 2021 et 
stort skridt nærmere en egentlig debut. I EPIPA, som DAIPA jo er medlem af sammen med 
søsterforeningerne i NO, NL, GB og FI, har man kæmpet ihærdigt for at blive hørt og få indflydelse på 
pensum, niveau og eksamensform. I skrivende stund (start maj) er første kursus dog endnu ikke 
udbudt, men det bliver virkelig spændende at se.  

Arrangementer 

Da vi nu ikke kunne mødes fysisk i 2021, var det oplagt at holde online møder med foredragsholdere, 
der ikke sad lige om hjørnet.  

28. september holdt Michael Lindblom and Christina Ten Hövel en præsention om EPO 
Online filing 2.0, der erstattede det gamle CMS system pr 1.1.22. Motivationen for at 
deltage var selvfølgelig stor, da der var en slutdato CMS systemet.  

1. december holdt Namir Siuofi fra Saba IP med base i Jordan præsentation om patenter 
og formalia i Mellemøsten, der var yderligere aktualiseret af, at GCC vejen blev lukket 
fra den ene dag til den anden.  

2. februar 2022 holdt Andrès Rincon fra Cavelier præsentation om patent prosecution og 
formalia i 8 lande i Latinamerika.  

20. april 2022 holdt Howard W. Kline fra NATH, GOLDBERG & MEYER en præsentation 
om Declaration of Use in US - Trademarks  

Der har generelt været stor tilslutning og spørgelyst til disse online præsentationer. En 
af de åbenlyse fordele har været, og alle har kunnet deltage uden at skulle rejse.  

Desuden har vores norske kolleger været særdeles aktive med at arrangere 
opdateringer, fx om EU patentet og GCC. Så 2021 har virkelig været et år, hvor man har 
kunnet supplere sin viden. Vel at mærke sin patentviden. Det skal ikke være nogen 
hemmelighed, at der er slagside. Varemærkeområdet har været udsultet i årevis. Med 
tilføjelsen af Stine fra IP-Safe og Beinta fra Coloplast har bestyrelsen nu fået nogen 
varemærkekompetencer, og det første varemærkearrangement blev som allerede nævnt 
holdt 20. april 2022.  

Med hensyn til kommende aktiviteter er det jo oplagt at tage fat i EU patentet og 
domstolen, og vi har planer om et arrangement i midten af september. Det vrimler 
allerede med webinarer og information om emnet. I og med alle er blevet mere fortrolige 
med online præsentationer, afholder EPO og WIPO også webinarer i lange baner. Både 
med gennemgang af eksisterende regler og nye tiltag. 

Dette er også en opfordring til medlemmerne om at sende ønsker om emner. Os i 
bestyrelsen har været i branchen i rigtig mange år og overser måske, hvad nye i 
branchen kunne ønske. Hold jer endelig ikke tilbage! 

 

Økonomi 

Kort fortalt har vi mange penge i banken, da vi jo har fastholdt kontingentet og ikke har 
haft udgifter til leje af lokaler og forplejning. Se mere om dette i regnskabet. I 
forbindelse med økonomi kan jeg også fortælle, at Inge Mathiassen har valgt at stoppe 
som bogholder ved årsskiftet 21/22. Til at tage over fra Inge har Solveig Torvanger nu 
overtaget opgaven som bogholder. Overdragelsen af opgaven er sket med stor velvilje 
og fleksibilitet fra begges side.  



 

Nye initiativer 

På generalforsamlingen for et par år siden blev der givet mandat til at få udarbejdet en 
lønstatistik. Gitte fra Novo Nordisk har været i dialog med konsulentfirmaet Rambøll, der 
tidligere har udarbejdet lønstatistik for DIP. I vil høre mere om detaljeringsgrad, 
spørgsmål, rapportering, osv. 

 

Kommunikation 

Vi har prøvet at holde jer orienteret om, hvad vi egentlig laver i bestyrelsen, ved at 
udsende referaterne og lægge dem på hjemmesiden. Desuden har vi lagt præsentationer 
fra webinarer på hjemmesiden, så alle havde muligheden for at kigge dem igennem 
efterfølgende.  

 

Fremtiden 

Det nye dyr på savannen er jo UPC, og rundt omkring er der gang i analyserne, om man 
skal gå med fra start eller vente.  

Vores norske kolleger i NAIPA har som nævnt været utrolig aktive med at invitere andre 
med til præsentationer. Vi er ved at kigge på, hvordan vi og/eller IPIPA kan håndtere 
kommende seancer. 

Vi vil gerne høre fra medlemmer om behov for andre tiltag og præsentationer end dem, 
der har været over de senere år. Målgruppen behøver ikke at være hele DAIPA. Måske 
sidder nogen alene og bokser med Epoline, eller der er behov for at vide noget om USA 
sager eller noget helt tredje. Tag fat i os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


