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Ordföranden har ordet
Välkomna till årets tredje nyhetsbrevet från
Svenska Optiksällskapet.
http://www.svenskaoptiksallskapet.se/
I år har vi arbetat hårt med att få till ett
samarbet mellan SOS och PhotonicSweden.
Den ursprungliga planen var att SOS skulle gå
upp i PhotonicSweden, men då flera
medlemmar befarade att det skulle innebära
nackdelar så har en arbetsgrupp tagit fram ett
nytt förslag där SOS behåller sin självständiga
identitet och servar medlemmarna som
tidigare. SOS kommer som tidigare att
fokusera på individuella medlemmar och blir
Sveriges kontaktpunkt mot EOS. Vi kommer att
lägga ut huvuddelen av våra uppgifter på
PhotonicSweden som har ett bemannat kansli i
Kista. Alla medlemmar i SOS blir också gratis
medlemmar i PhotonicSweden.

Fredrik Laurell
Ordförande SOS

Svenska OptikSällskapet och
PhotonicSweden
SOS årsmöte 2011-11-16
Under Optik och fotonikdagarna i Hudiksvall
hölls årets SOS årsmöte.
Stämman besöktes av 19st röstberättigade
medlemmar. Stämman beslöt att genomföra
styrelsens föreslag till samarbete med
PhotonicSweden, vilket bl.a. innebär att
tidigare verksamhet överförs till att skötas av
PhotonicSweden. Vidare innebär det att alla
personliga medlemmar kommer att vara
medlemmar i både SOS, PhotonicSweden och
EOS. Nytt är även att studenter kommer att
vara medlemmar i EOS. Medlemsavgiften för
2012 är oförändrad enligt stämmans beslut på
350kr för ordinarie personlig medlem och
110kr för studentmedlem. Nytt är att inga
företagsmedlemmar kommer att tas in som
medlemmar i SOS, då företagen istället direkt
blir medlemmar i PhotonicSweden.

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

Styrelse för verksamhetsåret 2010-2011
Styrelseledamöter för verksamhetsåret 20102011 har bestått av:
Per-Erik Bengtsson, LU, Lund
Pierre-Yves Fonjallaz, ACREO, Kista
Elisabeth Illy, Cobolt AB,Stockholm
Fredrik Laurell, Laserfysik, KTH, Stockholm
Dietmar Letalick, FOI, Linköping
Ulf Olin, Micronic AB, Stockholm
Per-Olof Hedekvist, SP, Borås
Emil Hällstig, Optronic AB. Skellefteå
Lennart B.M. Svensson, LS Lasertech
Innovation KB, Järfälla

Nya styrelse för verksamhetsåret 2011-2012
Stämman biföll valberedningens förslag att
minska ner SOS-styrelsen till endast tre
ledamöter,
eftersom
den
praktiska
verksamheten överförs till PhotonicSweden.
Den nyvalda styrelsen för verksamhetsåret
2011-2012 består av:

Ordf. Fredrik Laurell, Laserfysik, KTH,
Stockholm
Sekr. Emil Hällstig, Optronic AB. Skellefteå
Kassör. Lennart B.M. Svensson, LS Lasertech
Innovation KB, Järfälla
PhotonicSwedens extrastämma
PhotonicSweden kommer att kalla till
extrastämma att hållas på Electrum i Kista
2012-01-12 för att rösta in nya leadmöter i sin
styrelse och fastställa årsavgiften för
företagsmedlemmar. PhotonicSweden planerar
att skicka ut inbetalningskort för 2012-års
medlemskap under december månad.
SOS-styrelsen uppmanar härmed sina gamla
och nya medlemmar att förnya sitt
medlemskap
i
SOS
och
därmed
i
PhotonicSweden, för att kunna deltaga och
rösta på denna extrastämma. Ett öppet
nomineringsförfarande planeras att hållas. Mer
info kommer på www.photonicsweden.org .
Nästa Nyhetsbrev kommer att skickas ut
under PhotonicSwedens regi.
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SOS årsstämma 2011 i Hudiksvall i samband med
Optik och fotonikdagarna.

SOS-styrelseordförande Fredrik Laurell presenterar
samarbetsupplägget mellan SOS och
PhotonicSweden.
SOS medlemmar under årsstämman.

Ännu fler SOS medlemmar under årsstämman.

Lennart BM Svensson redogör för budgeten och
Åsa Claesson lägger fram valberedningens förslag
till ny SOS-styrelse för 2011-2012.

Fler fotografier från Optik och fotonikdagarna
2011 kommer att läggas upp på
PhotonicSwedens hemsida.

Presentation avden nya samarbetsplanen som även
presenterades i föregående Nyhetsbrev nr.2.
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Den gamla
styrelsen vill
önska alla
våra
medlemmar en
riktigt
God Jul
&
Gott Nytt År
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