SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR OPTOMETRI

Verksamhetsberättelse SSO 2011
Jag är mycket glad att berätta att under våren 2011 beslutades om en nystart för SSO.
Föreningen har under flera år haft en tynande existens. Aktiviteter vi gjort har inte kunnat locka
medlemmar, och då har styrelsemedlemmar tröttnat. Vilket lett till mindre aktivitet, och färre
medlemmar. Och så har en negativ spiral fortsätt. Till slut var det bara jag kvar i styrelsen.
Till slut valde jag som ordförande att ställa allt på sin spets. I maj 2011 kallade jag till en
föreningsstämma med agendan att antingen lägga ned SSO, eller att få fler medlemmar att ta en aktiv
roll i SSO.
Under flera år har SSO arrangera kongresser, vilket alltid varit en grundpelare för SSO. Tyvärr har
under senare år deltagarantalet varit mycket lågt. Vilket dels lett till stora förluster, och på sikt
äventyrat SSO:s existens. Därför har jag som ordförande drivit linjen att SSO i första hand ska ha sin
verksamhet över internet, och inte längre arrangera kongresser.
Stämman 2011 beslutade i huvudsak att:
• SSO skulle i första hand vara ett nätverk via internet.
• Dels externt ut mot samhället, så att skolor och andra intresserade kan hitta oss, och våra
medlemmar då de behöver.
• Men även internt mellan medlemmarna. För att ge varandra råd, tips och stöd på olika sätt.
• Det rekommenderades att medlemmarna skulle använda sig av Optikerförbundets
optometriforum för frågor och debatter. Detta för att sprida kunskap och intr4esse för våra
frågor.
• Att vi även i fortsättningen skulle kunna anordna mindre kurser, med förbehållet att de inte
skulle innebära någon ekonomisk risk för SSO då medlemsavgiften, och därmed kassan, är
satt mycket låg.
• Till ordförande valdes Mats Söderman. Eftersom jag suttit många år vore det verkligen på
tiden att någon annan tagit över ordförandeskapet. Men tidigare har vi haft svårt att få
medlemmar att ställa upp som styrelseledamöter, och inga kandidater till ordförandeposten.
Därför har jag fortsatt. Till stämman 2011 ställde en annan kandidat upp, men drog tillbaka sin
kandidatur när arbetsbördan blev klar för honom. Så jag ställde upp ett år till för att stabilisera
den nya organisationen.
• Glädjande fick vi en helt ny fungerande styrelse dessutom. Stort tack till Bengt, Stefan, Åsa,
Lasse och Awet som ställt upp på olika förtroendeposter.
• Vi beslutade också att omedelbart, av ekonomiska skäl, att avbryta det ekonomiska samarbetet
inom SOKKO då SSO inte anser sig ha råd med avgiften dit. Vi vill gärna fortsätta något form
av samarbete, men utan avgifter. Frågan har skickats vidare till Danmark och Norge, för att få
deras syn på detta.
Efter stämman i slutet av maj var tanken att styrelsen skulle fortsätta arbetet. Men i början av
sommaren fick jag ett erbjudande om att öppna en butik i Västerås, vilket jag tackade ja till. Det tog
omedelbart all min lediga tid, men jag räknade med att kunna återuppta arbetet med SSO i september
eller oktober. Tyvärr visade det sig vara väl optimistiskt och när vi kom in i november så ansåg jag att
jag inte heller skulle få tid inom den närmaste framtiden.
Då kontaktade jag styrelsemedlemmarna om att jag inte skulle hinna med arbetet med SSO under
överskådlig tid. Jag bar om att antingen få ta ”time-out” med SSO, eller att någon annan skulle ta över
mitt arbete några månader eller att någon skulle ta över som ordförande.
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”Västgötagruppen” eller ”studiegruppen för optometri” tog på sig att fortsätta arbetet med SSO:s
nystart. Jag vill speciellt tacka Bengt Nordberg och Lasse Müller som tagit ledningen för detta arbete.
Numera så är jag en vilande ordförande som mest sköter hemsidan, e-post och bank.

Rättelse!!
På grund av en kommunikationsmiss inom styrelsen innehöll ett e-postutskick från 29 januari 2012
flera sakfel. För att undvika missförstånd korrigerar vi här nedan:
•

Mötet i Stockholm 110522 var en föreningstämma, och inte ett sammanträde. Det viktigaste
beslutet som togs var att vi beslutade om en nystart för SSO. Detta var viktigt eftersom SSO
för en tynande tillvaro under flera år då engagemanget varit svagt i föreningen.

•

Korrekt lista på närvarande personer på stämman, och alla beslut i detalj finns under fliken
"Årsmöte 2011".

•

Stämman beslutade då att medlemsavgiften ska vara 150:-, och fördelningen framgår av
protokollet.

•

Brevet kan anses som kallelse till stämma. Lasse och Bengt återkommer snarast med
detaljer. De viktigaste punkterna blir att fastställa stadgarna en andra gång, och att fortsätta
nystarten mot ett mer internetbaserat SSO.

•

I brevet påstås också att jag lämnat posten som ordförande efter påtryckningar före nyår. Ingen
av detta stämmer. Korrekt är att jag i november ansåg mig omöjligt kunna hinna med mitt
arbete som ordförande. Detta på grund av arbetet med min nyöppnade butik. Dörför bad jag
om hjälp med det. Och "studiegruppen" var vänliga nog att att avbelasta mig (se
verksamhetsberättelsen för 2011). Men detta har på inget sätt formaliserats, vilket gör att jag
fortfarande är ordförande för SSO, om än i huvudsak vilande.

•

Det är visserligen sant att jag tidigare fått en uppmaning att avgå på grund av obefintlig
aktivitet inom SSO. Men denna kom till mig under 2010, alltså före senaste stämman. Det var
under en period då jag var helt ensam i styrelsen, och hade tappat lite ork. Eftersom jag var
ensam hade dessutom SSO lagts ned om jag avgått. Speciellt som de som krävt avgången inte
var intresserade av att arbeta aktivt inom SSO. Därför lämnade jag uppmaningen utan åtgärd i
avvaktan på nästa föreningsstämma.

•

Uppdelningen är nu att jag fortfarande sköter e-post, bank och hemsidan åt föreningen, samt är
firmatecknare. Däremot leder Bengt Nordberg och Lasse Müller det praktiska arbetet just nu.
De sköter allt som har med nästa föreningsstämma att göra, kallelser, bokningar etc.

Med denna verksamhetsberättelse tackar jag SSO:s medlemmar för det förtroende de gett mig under
åren som ordförande, och önskar den nya styrelsen lycka till i framtiden. På grund av tidsbrist ställer
jag inte upp till omval vid nästa stämma. Jag har då varit ordförande alldeles för länge, så det är också
på tiden att andra krafter tar över.

Västerås 120212
Med vänliga hälsningar
Mats Söderman
Ordförande SSO

Sida 2

av 2

