Svenska OptikSällskapets Årsstämma 2014


Föreningens verksamhetsår är 12 månader från stämma till nästföljande stämma, vilken enligt
stadgarna infaller i oktober-november månad.
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 september fram till 31 augusti nästföljande år.
Föreningens medlemsår omfattar tiden 1 januari tom 31 december samma år.




Tid:
Plats:
Antal närvarande:

Tisdag den 11 november kl 17.45-19:00
Rum Catella, Övre Foajén, Chalmers Konferens, Chalmers Tekniska Högskola,
Chalmersplatsen 1, 412 58 Göteborg
12 st

Protokoll för årsstämman 2014-11-11
§ 1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Fredrik Nikolajeff öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av ordförande för mötet
 Till ordförande för årsstämman valdes Fredrik Nikolajeff.
§ 3 Val av sekreterare för mötet
 Till sekreterare valdes Lennart Svensson.
§ 4 Val av justerare, och tillika rösträknare, för mötet
 Till justeringsmän valdes Elisabeth Gårdbäck och Stefan Kröll.
§ 5.1 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 Beslutades att kallelsen var i behörig ordning utlyst.
§ 5.2 Fastställande av dagordning
 Dagordningen fastställdes.
§ 5.3 Fastställande av röstlängd
 En röstlängd om 12 röstberättigade fastställdes (Bilaga 1).
§ 6.1 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 - 2014
Ordföranden Fredrik Nikolajeff föredrog förvaltningsberättelsen, som lades till handlingarna.
(Bilaga 5).
§ 6.2 Redogörelse för räkenskapsperioden 2013-09-01 - 2014-08-31


Kassör Lennart Svensson redogjorde för resultatutfallet för räkenskapsperioden 2013-2014
(Bilaga 3).



Årets resultat blev 38 kr att jämföra med budgeterat resultat på -850 kr, dvs en differens på +888 kr
jämför med beslutad budget för 2013-2014.



Kassa och banktillgångarna uppgick vid periodens slut till 96 580 kr, vilket med erlagda
medlemsinsatser ger summa tillgångar på 105 381 kr.



Årets uppnådda resultat beror på att ”Northern Optics 2006” gick med vinst som för SOS-del blev ett
tillskott på 10 966kr.



Antalet personliga medlemmar i SOS och PhotonicSweden är totalt ca 108 st. Dessa fördelas så att
antal studerandemedlemmar är ca 17 st, antal personliga medlemmar är ca 91 st, samt ytterligare ca
49 st företagsmedlemskap.
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SOS har betalt 88 st medlemsinsatser á 100kr/personlig medlem till PhotonicSweden, summa 8 800kr
under perioden 2011-2012, vilket är bokfört som en tillgång i räkenskaperna.

§ 7 Revisorernas berättelse för räkenskapsperioden 2013-09-01 - 2014-08-31
Revisorer under året har varit Daniel Karlsson och Åsa Claesson. Daniel Karlsson föredrog
Revisionsberättelsen, med kommentaren att man inte sett några felaktigheter eller konstigheter.

Revisorerna förordade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsperioden (Bilaga 2).
§ 8.1 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2013-09-01 - 2014-08-31

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för nämda period.
§ 8.2 Fastställande av årsredovisningen för räkenskapsperioden 2013-09-01 – 2014-08-31

Stämman fastställde årsredovisningen för perioden 2013-2014 (Bilaga 3)
§ 9 Val av styrelse för verksamhetsåret 2014-2015
Valberedningen har bestått av Jonas E Hellström (ÅF) och Fredrik Laurell (KTH). Ingen av dessa var
närvarande, varför Fredrik Nikolajeff presenterade valberedningens förslag. Då Emil Hällstig (Optronic i
Norden AB) inte ställer upp för omval, föreslog Valberdeningen därmed följande tre personer till SOSstyrelse för perioden 2014-2015,
 Gunnar Björk (KTH)
 Fredrik Nikolajeff (Uppsala Universitet)
 Lennart BM Svensson (LS Lasertech Innovation KB)


Stämman beslutade att välja styrelsen enligt detta förslag. Styrelsen konstituerar sig internt.

§ 10 Val av två revisorer för verksamhetsåret 2014-2015
Till revisorer fram till och med nästa årsstämma 2015 föreslogs:
 Åsa Claesson (Acreo Swedish ICT AB)
 Daniel Karlsson (Gasporox AB)


Stämman valde ovanstående som föreningens revisorer enligt valberedningens förslag.

§ 11 Val av valberedning för verksamhetsåret 2014-2015
Jonas E Hellström som tillhört valberedningen 2013-2014 har valt att avgå. Till valberedningen fram till
och med nästa årsstämma 2015 föreslogs då:
 Emil Hällstig (Optronic AB, tillika sammankallande)
 Fredrik Laurell (KTH)


Stämman valde dessa personer som föreningens nya valberedning.

§ 12 Sällskapets verksamhetsplan för 2014-2015
Ordföranden Fredrik Nikolajeff gick igenom verksamhetsplanen för 2014-2015. (Bilaga 5: sid 4)

Stämman godkände verksamhetsplanen för 2014-2015.
§ 13 2014/2015 års budget samt fastställande av årsavgifterna för 2015
Styrelsen vill undvika att pengar betalas fram och tillbaka mellan PhotonicSweden och SOS för att
undvika att det dras moms. Styrelsens förslag sedan tidigare gäller därför fortfarande att budgeten endast
tar med de nödvändigaste kostnaderna för att hålla föreningen igång. Dessa driftkostnader för SOS bör
sedan kunna finansieras genom en andel av de personliga medlemsavgifter som betalas direkt in till
PhotonicSweden. För att tydliggöra SOS verksamhet (nyhetsbrev, koferens, optiktermgruppen, m.m.)
trots att dessa inte ingår i budgeten så kan det krävas en formalisering av de årsstämmobeslut som tagits
av både SOS och PhotonicSweden, dvs. någon typ av avtal där PhotonicSweden åtar sig att driva SOS
verksamhet, vilket härmed upprepas sedan tidigare.
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Styrelsens föreslagna budget omfattar en uppdatering av SOS hemsida resulterar i ett underskott
på -9 760 kr för perioden 2014-2015 och därmed att summa tillgångar 2015-08-31 beräknas bli
88 583 kr (Bilaga 4).
Stämman fastställde oförändrat den personliga årsavgiften, som hanteras av PhotonicSweden, till 350 kr
för ordinarie medlem inkl EOS-medlemskap och 110 kr för studenter inkl. EOS-medlemskap.



Stämman godkände presenterad budget för verksamhetsåret 2014-2015.
Stämman uppdrog åt den nya styrelsen att utarbeta ett avtal med PhotonicSweden.

§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
§ 15 Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande för deltagandet och påminde om kvällens Optik &
Fotonik i Sverige- 2014 middagsarrangemang kl 19:30 på Chalmers Conferens restaurang, samt
avslutade årsstämman.
Bilagor:
Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Revisionsberättelse för 2013-2014
Bilaga 3: Resultatutfall för räkenskapsperiod 2013-2014
Bilaga 4: Budget för 2014-2015
Bilaga 5: Årsredovisning för 2013-2014
Bilaga 6: Kallelse till SOS-Årsmöte 2014-11-11

…………………………………

…………………………………

Fredrik Nikolajeff

Lennart BM Svensson

Ordförande

Sekreterare

…………………………………
Stefan Kröll

…………………………………

Justeras

Justeras

Elisabeth Gårdbäck
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Bilaga 1: Röstlängd
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Bilaga 3: Resultat för räkenskapsperiod 2013-2014
SOS Resultat 2013/2014
Intäkter:

v5

Medlemsavgifter för verksamhetsåret:
Ord. Individuellt medlemskap 2014
350 kr
Studentmedlemskap
2014
110 kr
Företagsmedlemskap stora
2014
3 450 kr
Företagsmedlemskap små
2014
1 300 kr
Delsumma:

Budget 13/14
0

Projektintäkter:
Northern Optics 2006 Profit
Övrigt
Ränteintäkter 2013-12-31
Delsumma:

Summa intäkter:

Kostnader:

-

Utfall 13/14
kr
kr
kr
kr
0 kr

Summa kostnader:

0

1

0 kr

350 kr x
x
x
x
350 kr

1 750 kr
- kr
- kr
- kr
1 750 kr

2 789 kr
2 789 kr

25 000 kr
910 kr
3 361 kr
29 271 kr

1 200 kr

12 028 kr

3 139 kr

31 021 kr

2 105 kr
- kr
7 000 kr
- kr

kr

5

10 966 kr
- kr
1 062 kr
12 028 kr

Utfall 13/14

-

Utfall 11/12

- kr
- kr
1 200 kr
1 200 kr

Budget 13/14

Medlemsavgift EOS (25% rest) 2013
18 € x
Studentmedlemsavgift EOS
2013
10 € x
Ekonomitjänst
Kansli och driftkostnader 2013-2014
Kansli och driftkostnader 2011-2012
Sammanträdeskostnader (SOS och EOS+EU)
Representation
Aktivitetstkostnader:
Optik och fotonikdagarna-2012 Talarsponsring
Optik och fotonikdagarna-2011 Talarsponsring
Marknadsföring
Optiktermgruppen-SOFI
Optopubarna
Övriga projekt (bästa poster)
Nyhetsbrev-2012-2013 PS & SOS
Uppdatering+Underhåll Webbplats
Ränteutgifter
Bankkostnader
Porton
Avgifter för webadress och program
Skatt 2012-2013

0

Utfall 12/13

Utfall 12/13

-

kr
kr
kr
kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

31 500 kr

-

kr
kr
kr

-

kr
kr
kr

- kr
1 000 kr
1 138 kr

-

kr
kr

-

kr
kr

6 827
8 448
30
853

Utfall 11/12

- kr
- kr
9 000 kr

- kr
- kr
9 000 kr

3 725 kr

15 000 kr
12 000 kr

31
2
25
1

500
500
000
500

kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr

10 000 kr
12 227 kr

850 kr

859 kr

606 kr

1 200 kr

1 048 kr
978

2 534 kr

1 250 kr

2 050 kr

11 990 kr

65 055 kr

120 583 kr

Budget 13/14
98 381 kr
850 kr
97 493 kr

Utfall 13/14
98 343 kr
38 kr
98 381 kr

Utfall 12/13
160 260 kr
61 917 kr
98 343 kr

Utfall 11/12
249 822 kr
89 562 kr
160 260 kr

Budget 13/14
Summa tillgångar31/8:
97 493 kr
Reskontraförda skulder 31/8 (ingår i Kostnader):
Summa tillgångar och skulder 31/8

Utfall 13/14
98 381 kr
7 000 kr
105 380 kr

Utfall 12/13
98 343 kr
28 000 kr
126 343 kr

Utfall 11/12
160 260 kr
- kr
160 260 kr

Summa ingående tillgångar 1/9:
Eventuellt över(+)/underskott
Summa utgående tillgångar 31/8:
Järfälla 2014-11-10 v5
Lennart BM Svensson
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Bilaga 4: Budget för 2014-2015
SOS Budget 2014/2015
Intäkter:

v5

Medlemsavgifter för verksamhetsåret:
Ord. Individuellt medlemskap 2014
Studentmedlemskap
2014
Företagsmedlemskap stora
2014
Företagsmedlemskap små
2014
Delsumma:

Budget 14/15
350 kr
110 kr
3 450 kr
1 300 kr

0

Projektintäkter:
Northern Optics 2006 Profit
Övrigt
Ränteintäkter 31/12
Delsumma:

Summa intäkter:

Kostnader:
Medlemsavgift EOS (25% rest) 2013
18 € x
Studentmedlemsavgift EOS
2013
10 € x
Ekonomitjänst
Kansli och driftkostnader 2013-2014
Kansli och driftkostnader 2011-2012
Sammanträdeskostnader (SOS och EOS+EU)
Representation
Aktivitetstkostnader:
Optik och fotonikdagarna-2014 Talarsponsring
Optik och fotonikdagarna-2013 Talarsponsring
Optik och fotonikdagarna-2012 Talarsponsring
Optik och fotonikdagarna-2011 Talarsponsring
Marknadsföring
Optiktermgruppen-SOFI
Optopubarna
Övriga projekt (bästa poster)
Nyhetsbrev PS & SOS
Uppdatering+Underhåll SOS Webbplats
Ränteutgifter
Bankkostnader
Porton
Avgifter för webadress och program
Skatt

Summa kostnader:

Summa ingående tillgångar 1/9:
Eventuellt över(+)/underskott
Summa utgående tillgångar 31/8:

-

Utfall 13/14
kr
kr
kr
kr
0 kr

0 kr

- kr
- kr
800 kr
800 kr

10 966 kr
- kr
1 062 kr
12 028 kr

800 kr

12 028 kr

Budget 14/15
0

0

Utfall 13/14

- kr
- kr
2 500 kr
- kr
-

kr

-

kr

2 105 kr
- kr
7 000 kr
- kr
-

kr

-

kr

kr
kr
kr

-

kr
kr
kr

- kr
6 000 kr

-

kr
kr

-

860 kr

859 kr

1 200 kr
- kr

1 048 kr
978 kr

10 560 kr

11 990 kr

Budget 14/15
98 381 kr
9 760 kr
88 583 kr

Utfall 13/14
98 343 kr
38 kr
98 381 kr
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Bilaga 5: Årsredovisning för 2013-2014

Årsredovisning för

Svenska OptikSällskapet
802409-1152
Räkenskapsåret
2013-09-01 - 2014-08-31

Svenska OptikSällskapet
802409-1152

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svenska OptikSällskapet, 802409-1152 får härmed avge årsredovisning för
2013-2014.
Allmänt
2014 har varit ett spännande år för den svenska optiken. Den svenska optik- och
fotonikplattformen PhotonicSweden har kommit på plats och SOS har inlett ett nära
samarbete med den. Det ger oss en starkare roll som gör att vi bättre kan påverka
beslutsfattare. Vi har fortfarande en stark roll inom EOS och den europeiska optiken.
Optopubarna runt om i landet är välbesökta. Språkvårds- och terminologiarbetet fortgår i
oförminskad omfattning. Vår hemsida är flyttad från KTH-servern och ligger nu tillgänglig på
PhotonicSwedens webserver, hemsidan kommer inom kort uppgraderas och uppdateras.
SOS relationer till nationell och internationell optik
SOS är en del av Europeiska Optiksällskapet och befrämjar därigenom den europeiska
optiken. Medlemskapet i SOS adminstreras sedan 2012 av PhotonicSweden och individuellt
medlemskap ger automatiskt medlemskap även i PhotonicSweden och i European Optical
Society (EOS). Från och med 2012 kan även våra studentmedlemmar bli medlemmar i EOS.
För EOS var 2013 ett turbulent år. Det av EOS helägda bolaget EOS Events GmbH gjorde ett
kraftigt underskott och försattes efter mycket vånda i konkurs av EOS. EOS styrelse (med
stöd av SOS) beslöt sedan att flytta kansliet, under ny ledning av Prof. Jyrki Saarinen, till
Joensuu, Finland. Kansliet fungerar i skrivande stund bra. Kansliet har under året på ett
förtjänstfullt sätt organiserat flera konferenser, bl.a. EOS Annual Meeting med drygt 400
deltagare i Adlershof, Berlin. Finansiellt håller EOS på att återhämta sig efter år 2012 som
finansiellt var något av ett bottenår. Professor Gunnar Björk är SOS representant i EOS
styrelse. EOS har en stark ställning inom den europeiska optiken och är språkröret i Bryssel
under Photonics21. Av årsavgiften för ordinarie medlemmar avsätts 18 € för EOS och 10 €
från studenter. SOS stödjer också International Commission for Optics (ICO) där Fredrik
Laurell är svensk representant som ordförande i Nationalkommittén för Optik vid Kungliga
Vetenskapsakademin (KVA).
Optik och Fotonikdagarna 2013
Optik & Fotonik i Sverige 2013 hölls på Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet den
22:a till 23:e oktober. Deltagarantalet var 109 st varav 21 st talare. Ett 30-tal posterbidrag
presenterades av forskare och forskarstuderande. Två keynote speakers var inbjudna denna
gång och dessa var Roel Baets, Ghent University, vars föredrag handlade om "Silicon
photonics", samt Mike Wale, Oclaro Inc, vars föredrag handlade om "The impact of photonics
as a key enabling technology". Tisdagen den 22:a samkördes med Vibrationsspektroskopisällskapet som hade sin konferens 21-22 oktober. Totalt för båda konferenserna ställde 24 st
företag ut, varav 16 st från PhotonicSweden. Pris till bästa optikföretag gick till CellaVision
AB i Lund som utvecklar och producerar digital mikroskopi inom hematologi. Företaget
registrerades 1994 och hade 2012 en omsättning på ca 170 MSEK med drygt 60 st anställda.
Priset mottogs av VD Yvonne Mårtensson som också höll en kort presentation om företaget.
Första pris på 6.000 kr för bästa ex-jobb gick till Johan Simonsson från Malmö och 2:a priset
på 2.000 kr till Jonas Stenvall från Umeå. Årets ex-jobbspris sponsrades av Hamamatsu
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Photonics Norden AB, Cobolt AB, Thorlabs Sweden AB och Laser 2000 GmbH. Sponsringen
täcker förutom prispengarna även konferens- och resekostnader för ex-jobbspristagarna.
SOS årsstämma hölls i direkt anslutning till konferensen tisdagen den 22:a oktober och
bevistades av 17 st deltagare. Fredrik Laurell som suttit som SOS ordförande under många år
hade tidigare meddelat att han önskade avgå och i stället trädde Fredrik Nikolajeff från
Uppsala Universitet in. Den nya SOS-styrelsen för 2013-2014 består nu av Gunnar Björk,
Emil Hällstig, Fredrik Nikolajeff och Lennart BM Svensson. Vid SOS konstituerande möte
valdes Fredrik Nikolajeff till ny ordförande för SOS.
SOS, svensk optikindustri och den svenska fotonikplattformen
Inventering av svensk optik- och fotonikindustri som SOS gjort har inneburit att vi bättre kan
stödja industrin och bl.a. hjälpa dem med att förmedla jobb och framföra önskemål till
VINNOVA och övriga statliga beslutsorganisationer. SOS är via PhotonicSweden partner i
Innopho21 som är ett treårigt EU-projekt för att etablera de nationella optik- och fotonikplattformarna och ta fram nationella strategier för utveckling av vårt område. I arbetet med
fotonikplattformen har många SOS:are varit aktiva i arbetsgrupperna och vi har varit med och
fått finansiering för att vidareutveckla det arbetet från Vinnova. Totalt har ca 70 personer varit
involverade i de olika arbetsgrupperna.
SOS som nätverk
Optopubarna är månatligt återkommande arrangemang i samarbete mellan SOS,
PhotonicSweden och ADOPT. Det gångna året har optopubar hållits i bl.a. Lund och i
Stockholm där de senare förtjänstfullt sponsrats av Linnécentret ADOPT. Programmet har
normalt bestått av två föredrag på vardera en halv timme med påföljande diskussion och
därefter mat och dryck. Ett av föredragen behandlar vanligen ett forskningsämne medan det
andra föredraget presenterar företagsrelaterad optik, i flera fall från avknoppningsföretag, med
deras idéer och erfarenheter. Uppslutningen, mellan 30 och 60 deltagare, vittnar om ett behov
av former för nätverk, inte minst för att ge medlemmarna en orientering i de snabba
förändringar i teknik, arbetsmarknad och ekonomi som sker idag. En lista på Optopubarnas
föredrag finns på SOS hemsida. Här finns även länkar till svenska optikföretag, lediga platser
och internationella organisationer, bl.a. till EOS och ICO.
Svenska optiktermgruppen
Sten Walles (sammankallande i svenska optiktermgruppen) har arbetat vidare med
optiktermgruppen. Den har förutom honom bestått av Eilert Berglind (KTH-Electrum), Klaus
Biedermann (KTH-AlbaNova), Dietmar Letalick (FOI, rapportör till SOS:s styrelse), Tony
Pansell (S:t Eriks ögonsjukhus), Stefano Testi (TNC) och Leif Östlund (Leif Östlund Fotonik
Konsult). Tony Pansell måste avsäga sig sitt deltagande fr.o.m. 2014 på grund av sitt
arbetsschema. Vår ordlista har under verksamhetsåret ökat från 291 till 301 termposter och
från 564 till 589 hänvisningsposter. Optiktermgruppens uppdatering av ordlistan har lagts in
på SOS:s webbplats av Petra Bindig. SOS har under 2014 fortsatt sitt medlemskap i
Terminologifrämjandet, genom vilket vi får nödvändig medverkan av TNC i vårt termarbete.
Kostnaden för detta medlemskap har de senaste åren täckts av anslag från SOFI, Institutet för
språk och folkminnen, i Uppsala. Dessa anslag går numera direkt till TNC utan att passera
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SOS bokföring. Detta bidrag hoppas vi även fortsättningsvis kunna erhålla. Den nya
regeringen har föreslagit att statsstödet till Svenska Rikstermbanken dras in, vilket skulle vara
mycket olyckligt om så skedde. Svenska OptikSällskapet vill därför med emfas understryka
vikten av att nya termer inom optik och fotonik ges korrekt svensk översättning.
Verksamhetsplan för 2014-2015
SOS vill följa sin verksamhetsidé att främja optiken och tillgodose medlemmarnas behov,
hålla en god service och göra sällskapet synligt. Genom samarbetet med PhotonicSweden
hoppas vi på en tillströmning av medlemmar till både SOS och EOS. Arbetet med att utveckla
optiken i Europa genom EOS ska fortsätta och det kommer att ske genom samarbetet med
PhotonicSweden. Vi skall fortsätta samarbeta med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA),
Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA), Svenska Fysikersamfundet och ICO. Vi kommer att
utnyttja materialet från industriinventeringen och använda det i Plattformsarbetet och för att
ytterligare sprida information om vilken viktig möjliggörande teknologi vi har i fotonik och
optik. Optikpubarna kommer som under senare år att vara en viktig mötesplats för
medlemmarna. Informationsspridning kommer att ske genom nyhetsbrev och på hemsidan.
Nya deltagare till språkvårdsarbetet kommer rekryteras. Ett avtal som reglerar respektive
åtaganden och relationer mellan Svenska Optiksällskapet och PhotonicSweden kommer
utarbetas under året, för att undertecknas av representanter för de bägge styrelserna. Den 1112 november arrangeras vår nationella konferens Optik och Fotonik i Sverige, denna gång på
Chalmers i Göteborg. Vi ser fram mot ett mycket lyckat arrangemang med stark industriell
anknytning. Konferensen avslutas med studiebesök till olika fotonikföretag. En viktig
händelse under 2015 kommer bli det av FN deklarerade International Year of Light, där
OptikSällskapet är med i förberedelserna. Finska OptikSällskapet har tagit initiativ till att
arrangera Northern Optics and Photonics 2015, och till svensk representant i den akademiska
kommittén har utsetts Sergei Popov, KTH.
SOS styrelse för året 2013-2014 har varit:
Fredrik Nikolajeff

Ångströmlab, Uppsala universitet, Uppsala, ordförande

Lennart BM Svensson

LS Lasertech Innovation KB, Järfälla, kassör

Gunnar Björk

Kvantelektronik och kvantoptikavdelningen, KTH, Stockholm

Emil Hällstig

Optronic AB, Skellefteå
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Underskrifter

Ort och datum .......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Fredrik Nikolajeff
Styrelseordförande

Gunnar Björk

.......................................................................

.......................................................................

Lennart Svensson

Emil Hällstig

.......................................................................

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den
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Bilaga 6: Kallelse till SOS-Årsstämma 2014-11-11

Kallelse
Alla medlemmar kallas härmed till

Svenska OptikSällskapets årsstämma 2014.
Tid
Tisdag den 11 november kl 17.30

Plats
Rum Catella, Övre Foajén, Chalmers Konferens,
Chalmers Tekniska Högskola, Chalmersplatsen 1, 412 58 Göteborg
Notera samordningen i tid och plats med Optik & Fotonik i Sverige 2014

Dagordning för årsstämman
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av justerare, och tillika räknare, för mötet
§ 5 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse även omfattande årsredovisning
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§ 9 Val av styrelse
§ 10 Val av två revisorer
§ 11 Val av valberedning
§ 12 Sällskapets verksamhetsplan för 2015
§ 13 2014/2015 års budget samt fastställande av årsavgifterna för 2015
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutande

Vänligen anmäl via Doodle-länken om ni tänker närvara på årsstämman:
https://doodle.com/i8dyeg54x6kpzp5f
Välkomna!
Styrelsen i Svenska OptikSällskapet
Fredrik Nikolajeff, Ordf.

Gunnar Björk

Emil Hällstig

Lennart BM Svensson, Kassör

www.svenskaoptiksallskapet.se

