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Ordföranden har ordet
Välkomna till årets andra nyhetsbrevet från
Svenska Optiksällskapet. Årets konferens,
”Optik och Fotonikdagarna" står för dörren. Där
får du möjligheten att höra intressanta föredrag
och se lite av företagen i och kring Hudiksvall
och så är det ju förstås ett utmärkt tillfälle att
träffa kollegor och gamla vänner.
I övrigt har vi bland annat information om hur
det är tänkta att SOS och PhtotonicSweden
skall arbeta framöver. Det finns nu ett
bemannat kontor i Electrum i Kista där du kan
få hjälp med allt mellan ljus och mörker.
http://www.svenskaoptiksallskapet.se/
Fredrik Laurell
Ordförande SOS

Redaktör: Lennart BM Svensson
E-post: ls.lasertech@telia.com

PhotonicSweden och Svenska
OptikSällskapet
Representanter från SOS, Swedoptronics och Fiber
Optic Valley har under 2011 startat PhotonicSweden (PS) som kommer att vara vår nationella
plattform för optik och fotonik. Nedan beskrivs hur
plattformen skall ge oss en gemensam nationell
kontaktpunkt för optik och fotonik, och samtidigt
bevaras Svenska OptikSällskapet som ett fristående
vetenskapligt sällskap.
Definitioner
 SOS är enligt sina stadgar och
verksamhetsidé en ideell förening (learned
society) som har individuella medlemmar.
SOS är The Swedish Branch of the
European Optical Society, EOS, och en
länk till KVA, ICO m fl samfund (science
councils).
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Medlemskap
Medlemskap i PhotonicSweden finns på tre nivåer:






PhotonicSweden är en ekonomisk förening
i vilken medlemmarna kan vara individer,
företag, institut, institutioner, högskolor.
PhotonicSweden skall ha en styrelse med
en sammansättning som reflekterar
medlemmarnas bakgrund, dvs. en balans
mellan personer från akademin, företag
och övriga medlemmar.

Fullt medlemskap ( 9 röster på
årsstämman, för företag, institut eller
institutioner)
Associerat medlemskap ( 3 röster på
årsstämman, för företag, institut eller
institutioner)
Individuellt medlemskap ( 1 röst på
årsstämman, för individer)

Ett individuellt medlemskap i PhotonicSweden ger
ett automatiskt medlemskap också i SOS.
PhotonicSweden betalar medlemskap i SOS för de
medlemmar som man tillför (ordinarie medlemmar
eller studenter). SOS hanterar medlemskap i EOS
för sina medlemmar

Verksamhet



De viktigaste upgifterna som PhotonicSwedens
administration skall sköta åt SOS är att:
 upprätthålla ett register för SOS-medlemmar,
se till att de blir registrerade i EOS och hantera
medlemsavgifterna.
 organisation av en årlig konferens.
 support till optiktermgruppen, dvs.
språkvårdsarbetet.
 sprida information om EOS i nyhetsbrev.
 organisation av Optopubar.

Kallelse till SOS årsmöte 2011-11-16
Under Optik och fotonikdagarna i Hudiksvall
kommer SOS årsmöte att sedvanligt hållas.

Optronikjobb att söka

PhotonicSweden bemannar ett kontor som sköter
löpande uppgifter för PS och SOS. Detta
säkerställer att all SOS medlemservice kan fortgå i
oförändrad eller förbättrad omfattning.
De viktigaste uppgifterna för PhotonicSweden är
att:
 upprätthålla en fungerande webbplats med
nyheter, info om evenemang,
platsannonser, etc. Webbplatsen skall ha
en login för medlemmar.
 vara partner mot myndigheter och EU bl.a.
avseende strategier för optik och fotonik.
 ordna konferenser, kurser och
tillhandahålla nyhetsbrev.
 Utarbeta en nationell FoU-strategi för
optik och fotonik att kommunicera till
myndigheterna och EU.
 sköta arbetsgrupperna
 vara en kontaktpunkt mot myndigheter och
EU.
 upprätthålla ett medlemsregister och
kontaktdata till experter.
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hjälpa institutioner och företag som vill
söka EU medel med att hitta partners och
att formulera ansökan.
sköta språkvårdsarbetet.
informationsspridning och lobbying för
optik och fotonikområdet.
hantera priser för bästa exjobb och årets
optronikföretag.

Tobii söker en optronikingenjör
Tobii i Danderyd söker en optronikingenjör med
intresse för framtidens teknik! Tobii vill ha din
ansökan senast 30 november men kommer att
intervjua löpande. Har du några frågor är du
välkommen att ringa Peter Blixt 08-663 69 90.
Web: www.tobii.com
Facebook: www.facebook.com/#!/pages/TobiiTechnology-Careers/115939145085831
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