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Till SOS styrelse

Utkast till förslag att läggas fram till SOS medlemmar och till stämman hösten
2002.

Att låta alla svenska optiker bli personliga medlemmar i European Optical
Society med SOS som dess nationella sektion

Spridningen i många olika länder och språk i Europa försvårade en kraftfull
utveckling av optiken inom teknik, handel, utbildning, forskning, politisk
representation. Grundandet av European Optical Society hade som vision bl
a att skapa en plattform och en stark röst för optiken i Europa såsom USA har
det i OSA och SPIE. Som ett steg i utvecklingen bildade de flesta länderna i
Europa optiska sällskap, många av dem, såsom de fyra nordiska, yngre än
femton år. EOS är paraply för dessa f n 17 nationella sällskap i Europa med
sammanlagt mer än 4000 medlemmar.
Nästa steg för en koherent representation av optiken i Europa bör vara att
utveckla EOS till den organisation som företräder oss övergripande och med
gemensam tyngd för de uppgifter vi inte kan sköta var för sig lokalt. Att ge
optiken vikt i förhandlingarna för europeiska program är ett sådant behov,
men likaså att koordinera konferenser till internationell nivå och nyhetsvärde,
att fostra allmänheten och regeringar om optikens betydelse motsvarande
"Harnessing Light" i USA, dessutom att ge de nationella sällskapen mer tid för
optik och låta mycket administration sköta central.
Vid årsmöte med EOS 27-28 augusti i Florens har de nationella sällskapen i
EOS, efter flera års tidigare diskussioner, ingående behandlat möjligheterna
att låta alla organiserade europeiska optiker bli parallellt personliga
medlemmar i EOS och medlemmar i det nationella sällskapet med oförändrat
namn (såsom Svenska OptikSällskapet) utökat med t ex "Swedish
Chapter/Branch/Section of the EOS".
Förhandlingarna visade att optiksällskapen i fem länder har inga legala eller
liknande formella hinder som fördröjer en sådan vidareutveckling, nämligen
Frankrike, Tyskland, Sverige, Schweiz och Italien. Dessa fem länder har
sedan av EOS generalförsamling uppmanats att tillsammans forma en
"pionjärkärna" för en ny struktur för EOS.

Inför arbetet inom dessa fem sällskap vill SOS' styrelse få höra
medlemmarnas mening och få årsstämmans mandat.
För genomförandet ser SOS' styrelse ung följande utgångspunkter (kort
sammanfattning)
• Medlemsavgift mellan 20 och max 35 euro; hanteras av EOS, 25% i klump
tillbaka till SOS.
• Svenska företagsmedlemmar kvarstår direkt under SOS; SOS överför
25% till EOS.
• Möjlighet till lokal sektionsmedlemskap för studenter, gymnasielärare,
tekniker, ögonoptiker.
• EOS hanterar medlemsregister, utskick etc, SOS har direkt tillgång till
databasen.
• SOS tillgångar och sällskapets juridisk form i Sverige kvarstår.
• EOS presenterar anpassad handlings- och affärsplan.

Slut på förslaget.

Kompletterande läsning:
Om EOS:
http://www.europeanopticalsociety.org/
Exempel till EOS Newsletter:
http://www.europeanopticalsociety.org/PDF/Newsletter/EOSNews_June02.pdf
SOS' ställningstagande 1999 om personliga EOS medlemmar
E-brev, bilaga EOS-SOST.doc
EOS President Chris Dainty aug 2002. "Future Development of the EOS"
E-brev, bilaga dainty paper.doc

