Kommentar till eventuella funderingar som kan ha uppkommit bland SOSmedlemmarna inför SOS extrastämma:
SOS extrastämma
 Denna extrastämma är utlyst av SOS styrelse.
 Genom att kalla till en extrastämma så får vi direkt fokus på frågorna och medlemmarna blir
förhoppningsvis engagerade.
 Styrelsen anser det vara viktigt att redan nu ta upp dessa frågeställningar i form av en
extrastämma, vilket ger möjligheter att bearbeta och diskutera ytterligare inför den ordinarie
stämman i höst.
 Extrastämman kan besluta om en ny budget för SOS.
 Det krävs dock två stämmor för att förändringar skall gälla som avser stadgeändringar och ev
framtida avveckling. Detta är ett första steg och inget som är definitivt.
Organisation
 Det är medlemmarna som äger PhotonicSweden och inte några företag.
 PhotonicSweden måste och skall vara en neutral organisation som arbetar för sina
medlemmar.
 Personliga medlemmar och företagsmedlemmar kommer att samsas i PhotonicSweden
liksom man tidigare gjort i SOS.
 Med en ideell förening och ett AB, för att sköta och genomföra olika tjänster, hade
adminstrationen fördubblats.
 För att möjliggöra en satsning på PhotonicSweden med hjälp av bla finansiering från svenska
myndigheter har kravet varit att PhotonicSweden måste kunna visa upp att det är industrin
som har behov av PhotonicSweden. Därav har vi i vissa texter skrivit att PhotonicSweden är
industridrivet. Trots det är hela vitsen med PhotonicSweden att vi har med oss både industri,
akademier, forskningsinstitut och personliga medlemmar som bidrar och påverkar
PhotonicSwedens verksamhet.
Styrelse och ledning
 PhotonicSwedens styrelsen består idag av enbart SOS-medlemmar, varav 4st även sitter i
SOS-styrelse.
 En Ekonomisk förening har en vald styrelse med en vald ordförande.
 En Ekonomisk förening kan även ha en VD, som utses av stryrelsen, om versamheten kräver
detta.
Stadgar
 När det gäller uttrycket ”ekonomisk nytta” så måste vi alla lära oss att tolka det såsom
medlemmarnas rätt att i vid mening utnyttja föreningens tjänster.
 Utan uttrycket ”ekonomisk nytta” i stadgarna hade det inte varit en ekonomisk förening
enligt Bolagsverket.
 Utan uttrycket ”ekonomisk nytta” i stadgarna hade PS inte blivit momsregistrerat enligt
Skatteverket.
Medlemsinsats och årsavgifter
 Enligt §3 kan extra stämman besluta om att varje medlem måste ansöka om att få bli
överförd till PhotonicSweden, alternativt besluta om att alla medlemmar överförs då §2 är
genomfört, beroende på utfall.




Enligt §4 i kallelsen att medlemsinsatsen som är en engångsavgift för medlemmar är tänkt att
betalas av SOS för de medlemmar som har betalt eller kommer att betala årsavgift för 2011
till SOS.
Enligt §4 i kallelsen att även inbetalda årsavgifter till SOS för 2011 är tänkta att överföras till
PhotonicSweden.

Rösträtt
 Om medlemsinsatsen skulle vara lika för alla, dvs 100kr/medlem så ska alla ha lika rösträtt,
dvs en rösträtt/medlem.
 Då företagen måste betala en betydligt högre medlemsinsats, 2000kr resp 5000kr
(=667kr/röst resp 556kr/röst +högre årsavgifter), bör det ju rimligen förstås att de då har
köpt sig flera rösträtter.
Medlemskap i EOS
 Personliga medlemmar i PhotonicSweden blir också medlemmar i EOS, på samma sätt som
det är i SOS.
 Som läget är nu, vet vi dock inte vilka som är medlemmar för respektive år, förrän de har
betalt sin årsavgift. Detta förhållande ställer till stora problem med redovisningen till EOS, då
denna årsavgift skall erläggas, eftersom SOS har behövt begära anstånd till EOS tills vi har fått
in SOS-medlemsavgifterna.
 Fördelen med en medlemsinsats är ju att föreningen vet vilka som aktivt har valt att bli
medlemmar och betalar årsavgift och inte som nu ett slumpvis utfall under ca 6 månder.
Detta säkerställer även betalningar till EOS och uppdateringar av dess medlemsregister.

OBS!
Du som tänker deltaga på SOS extrastämma, se till du har betalt medlemsavgift för
2011, så du har rösträtt! För medlemskap kontakta pia.mattsson@biox.kth.se

2011-05-31
Styrelsen för Svenska OptikSällskapet

