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Till medlemmarna i Svenska OptikSällskapet 
Rapport och beslutspunkt till SOS årsstämma 2003. 

 
 
 
 
Att låta alla svenska optiker bli personliga medlemmar i European Optical 
Society med Svenska OptikSällskapet  som dess nationella avdelning 
 
Sedan 1999 har SOS löpande informerat medlemmarna om de konkreta 
ansträngningar som görs för att ge Europa en gemensam och stark 
företrädare för optiken. I Europa arbetar optiksällskap i f n 17 länder med 
European Optical Society (EOS) som gemensam paraply. Styrelsen av SOS 
har senast inför årsstämman 2002 under samma rubrik som ovan lagt fram 
sina förslag att tillsammans med de övriga sällskapen i Europa stärka 
positionen för optiken i Europa genom att alla optiker i nationella sällskap 
samtidigt blir personliga medlemmar i EOS. (Detta brev och några fler 
dokument kan läsas på SOS webbplats  http://www.optics.kth.se/sos/ , rubrik 
”SOS och EOS”). 
 
SOS har som en av fem “pionjärer” sedan sommaren 2002 arbetat fram en 
gemensam plan för den nya EOS.  Planen har slutdiskuterats och beslutats 
vid EOS’ årsmöte i juni 2003 och ska genomföras från 2004-01-01. Här följer 
sammandraget och styrelsen föreslår för årsstämman att besluta att SOS från 
2004 ska arbeta i denna form.  
 
 
1.  SOS blir “branch” inom EOS från 2004-01-01. 
 
2.  Varje personlig medlem i SOS blir samtidigt personlig medlem i EOS. 
 
3.  SOS utökar sitt namn till “Svenska OptikSällskapet - The Swedish Optical 
Society, Branch of the European Optical Society”. 
 
4.  SOS’ rättsliga form förblir oförändrad, SOS’ tillgångar och fortsatta 
ekonomi berörs inte av EOS. 
 
5. Bidragsdelen till EOS blir 15 EUR per år (ligger fast för 2004 och 2005). 
SOS styrelse föreslår att medlemsavgiften för SOS och EOS kombinerad ska 
för 2004 sättas till 250 Sek. 
 
(Vi som sedan tidigare har varit medlemmar i EOS minskar faktiskt vår utgift med 25 EUR 
från 40 EUR; detta normala beloppet gäller även i fortsättningen för de EOS-medlemmar som 
inte är med i ett nationellt sällskap med den nya anslutningsformen.  
 

http://www.optics.kth.se/sos/


Vid denna nyordning tänker SOS’ styrelse överlämna en del administrativt arbete till EOS’ 
sekretariat. SOS’ skattmästare låter EOS att behålla ytterligare 2.50 EUR per medlem för att 
EOS ska sköta för oss inkasso av medlemsavgiften, hanteringen av databasen o dyl. EOS 
kommer sedan att överföra SOS’ egna medlemsavgifter i en klumpsumma till SOS). 
 
6.  Företagsmedlemskap berörs inte. Företagen fortsätter att vara medlemmar 
i SOS för sig eller EOS för sig eller SOS och EOS. 
 
(EOS vill även göra optikföretag till en europeisk folkrörelse, som redan räknar 73 
medlemmar i juni 2003, och har sänkt medlemsbidraget till 200 EUR/år! ). 
 
7. Även studentmedlemskap fortsätter att vara det nationella sällskapets 
ensak. Till dessa studenter som är med i det nationella sällskapet erbjuder 
EOS personligt medlemskap för 5 EUR/år. 
 
8. SOS fortsätter att göra sina egna evenemang under egen regi och 
ekonomi. Att organisera internationella konferenser eller att ingå avtal med 
andra internationella sällskap förutsätter däremot godkänd överenskommelse 
med EOS. 
 
9. Om EOS styrelse: De 17 europeiska optiksällskapen har tillsammans ungefär 5000 
medlemmar som förhoppningsvis, dels den 1 januari 2004 och sedan därefter, ska bli 
medlemmar i EOS. Sällskapen har därför fört ingående överväganden om den framtida 
organisationen. Följande resultat har fått god acceptans för förslaget på en framtida styrelse: 
Styrelsen utgörs av sammanlagt 17 ledamöter. 3 kommer från organisationen, de är ’past 
president’, ordföranden för företagsmedlemmarna samt ordföranden för de nationella 
sällskapens ’advisory committee’. 14 ledamöter väljs direkt genom personval, varav 10 
genom samtliga medlemmar, 2 inom de nationella sällskapens ’advisory committee’; och en 
ledamot väljs inom varje nationellt sällskap med fler än 500 medlemmar; bland 
pionjärsällskapen från 2004 finns två sådana, franska och tyska optiksällskapen. Med fler 
stora nationella sällskap i framtiden kan antalet ledamöta stiga.  
 
Vi ser att den nya EOS får en god start genom att de franska och de tyska 
optikmedlemmarna redan har röstat för att bli även europeiska optiker. 
 
Rapporten från tyska DGaO’s årsmöte och omröstning i juni 2003 kan man studera på 
http://www.dgao.de/Bericht_DGaO_EOS.pdf
 
SOS’ styrelse sammanfattar sina argument varför vi alla bör vara personliga 
medlemmar i EOS i bilaga eos behövs.pdf
 
 
Hör gärna av Dig om Dina frågor och synpunkter till SOS via kb@optics.kth.se
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