SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR OPTOMETRI

Stadgar för Svenska Sällskapet för Optometri

§1

Föreningens namn är Svenska Sällskapet för Optometri (SSO).

§2

SSO har som ändamål och målsättning att verka för en utveckling av den optometriska vetenskapen och
dess praktiska tillämpning i det dagliga arbetet. Detta sker genom att;
i) Vara ett nätverk för legitimerade optiker och optometrister som aktivt arbetar inom följande, och
närbesläktande, områden;
• Samsynsproblematik
• Visuella problem i samband med närarbete. Exempelvis vid läs- och skrivsvårigheter.
Samt har en vilja att arbeta med;
• Terapeutiska eller behandlande glas.
• Visuell träning eller synträning.
• Sensoriska-motoriska aspekter på det visuella systemet.
ii) Kunna informera varandra om böcker, kongresser, kurser eller andra optometriska nyheter.
iii) Bereda medlemmarna ett forum för att presentera och diskutera forskningsresultat inom optometrin
eller närstående vetenskaper.
iv) Hjälpa varandra med patientfall, råd och tips oberoende av kommersiella intressen.
v) SSO ska ha ett samarbete med våra skandinaviska systerorganisationer, danska DOKS och norska
NSO. Formen för samarbetet utarbetas vis SOKKO, men SSOs årsmöte har att besluta självständigt
om detta.

§3

Till ledamot i Svenska Sällskapet för Optometri antas person som önskar verka i Sällskapetets anda.
• Medlemskapet erhålls genom att man betalat en årsavgift som tas ut per kalenderår..
• För att vara behörig att deltaga vid årsmöte måste årsavgiften vara betald. Om inte årsavgiften är
betald inom av årsmötet beslutad tid, upphör medlemskapet automatiskt.
• För att vara fullvärdig medlem med rösträtt måste man vara legitimerad optiker eller ha
dokumenterad internationell motsvarighet.
• Andra än legitimerade optiker kan vara passiva medlemmar utan rösträtt.
Till hedersledamot kan styrelsen föreslå årsmötet att kalla svensk eller utländsk optometrist/optiker eller
annan person som på ett förtjänstfullt sätt gagnat optometrins utveckling. Hedersledamot som är
legitimerad optiker har rösträtt.
Varje ledamot med rösträtt har en röst och är valbar till alla föreningens förtroendeuppdrag.

§4

Svenska Sällskapet för Optometri skall varje år hålla årsmötesförhandlingar på tid och plats som styrelsen
beslutar.
Årsmötet är Svenska Sällskapet för Optometris högsta beslutande organ.
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§5

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
Mötets öppnande.
2.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
3.
Godkännande av röstlängd.
4.
Godkännande av föredragningslista.
5.
Val av justeringsmän att, jämte ordföranden, justera protokollet.
6.
Styrelsens årsberättelse.
7.
Revisorernas berättelse.
8.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
9.
Fastställande av rese- och traktamentsersättning samt arvode för styrelse och ev. funktionärer.
10. Fastställande av innevarande års medlemsavgift.
11. Behandling av styrelsens förslag.
12. Behandling av inkomna motioner.
13. Behandling av övriga ärenden.
14. Val av ordförande för ett år.
15. Val av en ordinarie styrelseledamot för två år.
16. Val av revisor för ett år.
17. Val av valberedning för ett år.
18. Val av revisorssuppleant för ett år.

§6

Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas till ledamöterna senast två månader före mötet. Kallelse till
extra årsmöte skall utsändas till ledamöterna senast en månad före mötet. Extra årsmöte kan endast
besluta i ärenden som anges i kallelsen.

§7

All kommunikation sker via internet. Antingen via e-post eller på hemsidan. Kallelser ska alltid skickas ut
med e-post. Årsmötet kan besluta om att medlem utan tillgång till internet kan få regelbundna utskick via
brev mot en av årsmötet fastställd extra avgift.

§8

Ärenden och motioner skall, för att kunna behandlas av årsmötet, ha via e-post ingivits till styrelsen
senast två veckor i förväg. Årsmötet kan dock upptaga även senare av styrelsen väckta frågor till
behandling.
Styrelsens förslag, anmälda ärenden och motioner jämte yttranden samt övriga årsmöteshandlingar skall
vara ledamöterna tillhanda via e-post och hemsida senast en vecka före årsmötet. Styrelsen kan dock
förelägga årsmötet kompletterande handlingar.

§9

Styrelsen skall bestå av ordförande och två ordinarie styrelseledamöter. Varav en ska utses till kassör.

§ 10

Ordföranden åligger att leda styrelse och föreningsmöten samt underteckna föreningens handlingar.
Föreningen tecknas av dess ordförande eller ordinarie styrelseledamot.

§ 11

Föreningens räkenskaper förs för kalenderår.

§ 12

Förslag till ändring av dessa stadgar skall inför årsmötet framläggas som motion eller styrelsens förslag.
För att äga giltighet skall beslut om ändring fattas av två på varandra följande årsmöten med minst två
månaders mellanrum.

§ 14

Förslag om upplösning av föreningen skall inför ordinarie årsmöte framläggas som motion eller som
styrelsens förslag. För att äga giltighet skall beslut om upplösning fattas av två på varandra följande
ordinarie årsmöten med minst ¾ majoritet.

§ 15

Tvistighet i föreningens angelägenheter får ej dras inför domstol utan ska avgöras av skiljemän enligt lag.

Stadgarna antagna för andra gången på årsmötet 080419

Sida 2

av 2

