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Astronomisk Ungdoms årsmöte
2016 — Protokoll
__________________________________________________________________________________________________________
Datum
2016-03-06, klockan 12.00
__________________________________________________________________________________________________________
Plats
Ångströmlaboratoriet, Uppsala

__________________________________________________________________________________________________________
Föredragningsordning
§1
Årsmötets öppnande

Org.nr. 802467-7182

§2

Mötesformalia
2.1
Val av mötesordförande
2.2
Val av mötessekreterare
2.3
Val av två protokolljusterare tillika
rösträknare
2.4
Beslut om årsmötets stadgeenliga
utlysande
2.5
Fastställande av röstlängden
2.6
Fastställande av dagordning
2.7
Mötesregler och arbetsform

§3

Verksamhetsberättelse

§4

Beslutsuppföljning

§5

Revisionsberättelse

§6

Redovisning av årsbokslut

§7

Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen

§8

Fastställande av medlemsavgifter
8.1 Fastställande av medlemsavgift för 2016
8.2 Fastställande av stödmedlemsavgift för 2016
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§9

Propositioner
9.1
Stadgar
9.2
Måldokument

§ 10

Motion om transparens

§ 11

Fastställande av verksamhetsplan för 2016

§ 12

Val av förtroendeposter
12.1 Val av förbundsordförande
12.2 Fastställande av styrelsens storlek
12.3 Val av styrelseledamöter
12.4 Val av två förtroendevalda revisorer
12.5 Val av valberedning

§ 13

Övriga frågor

§ 14

Mötets avslutande
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__________________________________________________________________________________________________________
§1
Årsmötets öppnande
Ordförande och grundare Mikael Ingemyr inleder med att
läsa en fritt översatt svensk version av Carl Sagans Pale Blue
Dot, och förklarar mötet öppnat klockan 12.25.

__________________________________________________________________________________________________________
§2
Mötesformalia
2.1
Val av mötesordförande
Årsmötet beslutar:
att I
2.2

Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutar:
att II
2.3

Fastslå Astronomisk Ungdoms årsmöte 2016 stadgeenligt
utlyst.

Fastställande av röstlängden

Årsmötet beslutar:
att V
2.6

Välja Elvira Granqvist och Hannah Wik till protokolljusterare
tillika rösträknare.

Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet beslutar:
att IV

2.5

Välja Izabella Remmert till mötessekreterare.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Årsmötet beslutar:
att III

2.4

Välja David Andersson till mötesordförande.

Justera röstlängden enligt bilaga 2, Röstlängd.

Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutar:
att VI

Org.nr. 802467-7182

Fastställa dagordningen enligt det förslag som bifogats till
handlingarna innan årsmötet.
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Mötesregler och arbetsform
Till denna punkt inkom det ett tilläggsyrkande från Martin
Montelius, som yrkade att medlemmar som inte kunde
närvara i person skulle ha yttranderätt via Skype eller annan
internetbaserat tjänst. Yrkandet avslogs efter votering med
10 röster för och 17 röster mot .

Årsmötet beslutar:
att VII

Använda de mötesregler och arbetsformer som återﬁnns i
bilaga 3, Astronomisk Ungdoms årsmöte 2016 — Arbetsordning.

__________________________________________________________________________________________________________
Årsmötet beslutar:
att VIII

Justera röstlängden enligt bilaga 2, Röstlängd.

__________________________________________________________________________________________________________
§3
Verksamhetsberättelse
Årsmötet beslutar:
att IX

Lägga bilaga 4, Verksamhetsberättelse för Astronomisk Ungdom
2015, till handlingarna.

__________________________________________________________________________________________________________
Årsmötet beslutar:
att X

Justera röstlängden enligt bilaga 2, Röstlängd.

__________________________________________________________________________________________________________
§4
Beslutsuppföljning
Årsmötet beslutar:
att XI
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Lägga bilaga 5b, Verksamhetsutredning 2015 – Resultat till
handlingarna.
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__________________________________________________________________________________________________________
§5
Revisionsberättelse
Årsmötet beslutar:
att XII

Lägga bilaga 6, Revisionsberättelse 2015 till handlingarna.

__________________________________________________________________________________________________________
§6
Redovisning av årsbokslut
Årsmötet beslutar:
att XIII

Fastställa resultaträkning och balansräkning för
räkenskapsåret 2015.

__________________________________________________________________________________________________________
§7
Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beslutar:
att XIV

Bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.

__________________________________________________________________________________________________________
Årsmötet beslutar:
att XV

Justera röstlängden enligt bilaga 2, Röstlängd.

__________________________________________________________________________________________________________
§8
Fastställande av medlemsavgifter
8.1
Fastställande av medlemsavgift för 2016
Årsmötet beslutar:
att XVI
8.2

Fastställa medlemsavgiften för år 2016 till 0 kronor.

Fastställande av stödmedlemsavgift för 2016

Årsmötet beslutar:
att XVII
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Fastställa stödmedlemsavgiften för år 2016 till 500 kronor.
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__________________________________________________________________________________________________________
Årsmötet beslutar:
att XVIII

Justera röstlängden enligt bilaga 2, Röstlängd.

__________________________________________________________________________________________________________
§9
Propositioner
9.1
Stadgar
Årsmötet beslutar:
att XIX

Ändra kapitel 2–7 i Astronomisk Ungdoms stadgar från
________________________________________________________________
2

Medlemmar

§ 2.1

Medlemskap ingås i Astronomisk Ungdom genom skriftlig anmälan till sekreteraren
samt erläggande av årsavgift.
§ 2.1.1 Årsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms vid årsmötet.
§ 2.1.2 Astronomisk Ungdom ska föra register över sina medlemmar.

3

Årsmöte

§ 3.1

Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ.
§ 3.1.1 Årsmötet skall hållas varje år innan december månads utgång.
§ 3.1.2 Årsmötet bör hållas med ungefär 12 månaders mellanrum.
§ 3.2 Vid årsmötet har alla medlemmar, styrelsen och revisorer rätt att närvara, yttra sig och
lägga yrkanden.
§ 3.3 Varje medlem har en och endast en röst.
§ 3.4 Årsmötet är beslutsmässig om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till
samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.
§ 3.4.1 Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två
veckor före årsmötet.
§ 3.5 Årsmötet ska behandla följande ärenden:
•
Verksamhetsberättelse
•
Revisionsberättelse
•
Ansvarsfrihet för styrelsen
•
Val av föreningsordförande
•
Val av övriga styrelseledamöter
•
Val av revisorer
•
Val av valberedning
•
Fastställande av medlemsavgift
•
Motioner
•
Övriga frågor
§ 3.6 Vid val av styrelse skall årsmötet eftersträva stor spridning med avseende på utbildning,
geograﬁ, kön, och ålder bland ledamöterna.
§ 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar rätt att lämna motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
§ 3.8 Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen om:
•
Styrelsen beslutar detta
•
En revisor så begär
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•

Minst tjugo medlemmar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar,
vilketdera som är högst, så begär

4

Styrelse

§ 4.1

Styrelsens sätesort är i Stockholm

§ 4.2

Astronomisk Ungdoms styrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och högst
tio övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet.
§ 4.2.1 Styrelsen skall inom sig utse en sekreterare och en kassör, samt andra poster
om den så väljer.
§ 4.3 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är
närvarande.
§ 4.3.1 Kallelse ska ha avsänts till samtliga ledamöter senast en vecka i förväg.
§ 4.4 Styrelsens beslut gäller den mening som minst hälften av de närvarande
styrelsemedlemmarna stödjer.
§ 4.4.1 Vid lika röstantal har styrelseordföranden utslagsröst.
§ 4.5 Styrelsen ansvarar för Astronomisk Ungdoms centrala verksamheter.
§ 4.6 Styrelsen utser en eller ﬂera ﬁrmatecknare inom sig.

5

Redovisning

§ 5.1

§ 5.2

Astronomisk Ungdoms bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som
överensstämmer med god redovisningssed och i enlighet med bokföringslagen
(1999:1078).
Astronomisk Ungdom skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med ett
årsbokslut eller, om lag så kräver, årsredovisning.
§ 5.2.1 Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, för ett räkenskapsår skall vara
revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

6

Revisorer

§ 6.1
§ 6.2

§ 6.3

Årsmötet utser två revisorer.
Revisorerna skall granska föreningens årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver,
och bokföring, samt styrelsens förvaltning.
§ 6.2.1 Det åligger revisorerna att verkställa årlig revision och avge revisionsberättelse
till årsmötet med uttalande om huruvida årsbokslutet, eller årsredovisningen
om lag så kräver, upprättats i enlighet med god redovisningssed.
§ 6.2.2 Det åligger revisorerna att uttala sig angående fastställande av resultat- och
balansräkningen. Revisorerna skall vidare uttala sig angående ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.
Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed.

7

Uteslutning

§ 7.1 Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte, kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan.
§ 7.1.1 Uteslutningen skall bekräftas av årsmötet, varvid den uteslutne har yttranderätt.
§ 7.1.2 Den uteslutne fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom föreningen med
omedelbar verkan.
§ 7.1.3 Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om styrelsen
godkänner detta.

________________________________________________________________
till
Org.nr. 802467-7182

9

Protokoll
Astronomisk Ungdom
Årsmöte 2016
Datum
2016-03-06

Dokumentansvarig
Izabella Remmert

________________________________________________________________
2 Medlemskap och föreningar
§ 2.1 Förbundsstyrelsen kan efter skriftlig ansökan från en förening, besluta att godkänna
registrering av den som medlemsförening i förbundet.
§ 2.2 För att kunna antas som och förbli medlemsförening skall föreningen verka i enlighet med
förbundets syfte och stadgar.
§ 2.2.1
Astronomisk Ungdom skall föra register över sina medlemsföreningar.
§ 2.3 Medlemmar i till förbundet anslutna medlemsföreningar är också medlemmar i förbundet,
så länge de är fysiska personer.
§ 2.4 Medlemmar i medlemsföreningar skall varje år aktivt ta ställning för sitt medlemskap.
§ 2.4.1Medlemsföreningarna skall föra register över sina medlemmar.
§ 2.5Förbundet får från en medlemsförening inhämta de upplysningar som är nödvändiga för att
förbundet skall kunna genomföra sin verksamhet.
§ 2.6Medlemsföreningarna utformar fritt sin verksamhet, och råder själva över sina tillgångar.
§ 2.7Enskilda fysiska personer kan ingå stödmedlemskap i Astronomisk Ungdom genom skriftlig
anmälan till sekreteraren, samt erläggande av årsavgift.
§ 2.7.1 Stödmedlemskapets årsavgifts storlek bestäms av årsmötet.
§ 2.7.2 Astronomisk Ungdom skall föra register över sina stödmedlemmar.
§ 2.8Efter förslag från förbundsstyrelsen kan årsmötet, för att hedra personer för mycket
framstående insatser och långvarigt engagemang av exceptionell betydelse för förbundet, utse
dem till hedersmedlemmar i förbundet på livstid.
§ 2.8.1 Astronomisk Ungdom skall föra register över sina hedersmedlemmar.

3 Årsmöte
§ 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ.
§ 3.2 Årsmötet skall hållas varje år, med cirka tolv månaders mellanrum.
§ 3.3 Vid årsmötet har alla medlemmar, styrelsen, och revisorer rätt att närvara, yttra sig, och lägga
yrkanden.
§ 3.4 Varje medlem har en och endast en röst.
§ 3.4.1 Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
§ 3.4.2 Stödmedlemskap och hedersmedlemskap ger i sig inte rösträtt.
§ 3.5 Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till samtliga
medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.
§ 3.5.1 Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemmar till hands senast en
vecka före årsmötet.
§ 3.6 Ordinarie årsmöte ska behandla följande ärenden:
Verksamhetsberättelse med årsbokslut eller årsredovisning
•
Revisionsberättelse
•
Ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse
•
Fastställande av verksamhetsplan
•
Fastställande av årsavgift för stödmedlemmar
•
Inkomna motioner
•
Val av förbundsordförande
•
Val av övriga styrelseledamöter
•
Val av revisorer
•
Val av valberedning
•
Övriga frågor
•
§ 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar rätt att lämna motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
§ 3.8 Extra årsmöte skall utlysas om:
Förbundsstyrelsen beslutar detta
•
En revisor så begär
•
Minst tjugo medlemmar eller minst en tiondel av förbundets medlemmar,
•
vilkendera som är högst, så begär

Org.nr. 802467-7182
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§ 3.8.1 Extra årsmöten skall hållas snarast möjligt efter utlysning.

4 Förbundsstyrelse
§ 4.1 Förbundsstyrelsens sätesort är Stockholm.
§ 4.2 Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och
högst tio övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet.
§ 4.2.1Förbundsstyrelsen skall inom sig utse en vice ordförande, en ständig sekreterare,
och en skattmästare, samt andra poster om den så väljer.
§ 4.3 Styrelsemötet är beslutsmässigt när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är
närvarande.
§ 4.3.1
Kallelse ska ha avsänts till samtliga ledamöter senast en vecka innan
mötet.
§ 4.4 Styrelsens beslut gäller den mening som minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna stödjer.
§ 4.4.1 Vid lika röstantal har förbundsordföranden utslagsröst.
§ 4.5 Förbundsstyrelsen skall utse en eller ﬂera ﬁrmatecknare.

5 Redovisning
§ 5.1 Astronomisk Ungdoms bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer
med god redovisningssed och i enlighet med gällande bokföringslag.
§ 5.2 Astronomisk Ungdom skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med ett årsbokslut,
eller årsredovisning om lag så kräver.
§ 5.2.1Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, för ett räkenskapsår skall vara
revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

6 Revisorer
§ 6.1 Årsmötet utser två ordinarie revisorer, varav en godkänd eller auktoriserad revisor, och en
ideell verksamhetsrevisor, samt en personlig suppleant till vardera dessa.
§ 6.2 Revisorerna skall granska förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens förvaltning.
§ 6.2.1
Det åligger revisorerna att upprätta en revisionsberättelse till årsmötet.
§ 6.2.2
I revisionsberättelsen skall det ﬁnnas förslag till beslut i frågorna om
fastställande av resultat- och balansräkning samt om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
§ 6.3 Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed.

7 Utträde, avregistrering och uteslutning
§ 7.1 Medlemsförening, medlem, eller stödmedlem, som önskar att utträda ur förbundet, kangöra
detta genom att skriftligen meddela förbundsstyrelsen.
§ 7.2 En medlemsförening kan avregistreras ur förbundet om den inte redovisat årsmöte,
verksamhet eller medlemmar under ett års tid.
§ 7.3Medlemsföreningar, medlemmar, eller stödmedlemmar, som bryter mot förbundets stadgar,
skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan uteslutas med omedelbar verkan av
förbundsstyrelsen.
§ 7.3.1 Uteslutningen skall bekräftas av årsmötet, varvid den uteslutna har
yttranderätt.
§ 7.3.2 Den uteslutna fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom förbundet med
omedelbar verkan.
§ 7.3.3 Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om
förbundsstyrelsen godkänner detta.

________________________________________________________________
med omedelbar verkan.
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att XX

1
§ 1.1
§ 1.2

Ändra kapitel 1, 8, samt 9 i Astronomisk Ungdoms stadgar
från
________________________________________________________________
Syfte och verksamhet

§ 1.3
§ 1.6
§ 1.7

Astronomisk Ungdom är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförening.
Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart hos
unga i Sverige.
I detta syfte (speciﬁcerat i §1.2) anordnar föreningen bland annat astronomiläger, star
partyn, astronomitävlingar, stipendieutdelningar, med mera, samt driver hemsidan
http://www.astronomiskungdom.se.
Astronomisk Ungdom och därtill förenade verksamheter skall genomsyras av ett
vetenskapligt förhållningssätt.
Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation.
Astronomisk Ungdoms verksamhetsområde spänner över hela Sverige.
Astronomisk Ungdoms verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret.

8

Stadgeändring

§ 1.3

§ 1.4

§ 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst två
tredjedels majoritet.
§ 8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen
samt i de ärenden som enig stämma beslutar upptaga.
§ 8.1.2 För att ändra §1 Syfte och verksamhet, §8 Stadgeändring eller §9 Upplösning
krävs att beslutet tas på två ordinarie årsmöten i rad

9

Upplösning

§ 9.1

Beslut om upplösning av Astronomisk Ungdom kan endast fattas med två på varandra
följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena.
§ 9.1.1 Vid sådan upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till
bestämt ändamål enligt § 1.2.

1

________________________________________________________________
till
________________________________________________________________
Syfte och verksamhet

§ 1.1 Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga i
Sverige.
§ 1.2 Astronomisk Ungdoms vision är ”Den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse för
unga”.
§ 1.3 Astronomisk Ungdom är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförbund.
§ 1.4 Astronomisk Ungdom och därtill förenade verksamheter skall genomsyras av ett
vetenskapligt förhållningssätt.
§ 1.5 Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation.
§ 1.6 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret.

8

Stadgeändring

§ 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst två tredjedels
majoritet.
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§ 8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen
samt i de ärenden som enig stämma beslutar upptaga.
§ 8.1.2 För att ändra § 1 Syfte och verksamhet, § 8 Stadgeändring eller § 9 Upplösning,
krävs att beslutet tas på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

9

Upplösning

§ 9.1 Beslut om upplösning av Astronomisk Ungdom kan endast fattas med två på varandra
följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena.
§ 9.1.1 Vid sådan upplösning av förbundet skall förbundets tillgångar användas till
bestämt ändamål enligt § 1.1.

________________________________________________________________
som träder i kraft med omedelbar verkan om bifall vinns
även vid nästa ordinarie årsmöte.

9.2

Måldokument

Årsmötet beslutar:
att XXI

Anta måldokumentet för Astronomisk Ungdom enligt bilaga
9a, Proposition 2: Måldokument.

__________________________________________________________________________________________________________
Årsmötet ajournerades, och återupptogs klockan 14.08.
Årsmötet beslutar:
att XXII

Justera röstlängden enligt bilaga 2, Röstlängd.

__________________________________________________________________________________________________________
§ 10 Motion om transparens
Under debatten lyftes att-sats 21 i handlingarna samt attsats 24 i handlingarna över strecket. Dessa ställdes mot
avslag, och årsmötet fann avslag.
Årsmötet beslutar:
att XXIII

att XXIV

Org.nr. 802467-7182

Styrelsemötesprotokollen skall publiceras via hemsidan så
snart efter justering som möjligt. Känsligt innehåll som
eventuellt kan vara skadligt för förbundets relationer med
företagspartners eller personlig integritet hos anställda och
aktiva skall inte ingå i dessa.
Tillämpa streck i debatten.
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att XXV

Avslå motionen i sin helhet.

__________________________________________________________________________________________________________
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan för 2016
Årsmötet beslutar:
att XXVI

Anta verksamhetsplanen för 2016 enligt bilaga 11,
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016.

__________________________________________________________________________________________________________
§ 12 Val av förtroendeposter
12.1 Val av förbundsordförande
Årsmötet beslutar:
att XXVII
12.2

Fastställande av styrelsens storlek

Årsmötet beslutar:
att XXVIII

12.3

Fastställa styrelsens storlek enligt valberedningens förslag till
fyra (4) ledamöter exklusive ordförande.

Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutar:
att XXIV

12.4

Välja Jennifer Andersson till förbundsordförande.

Välja
• Erik Lundmark-Harrison
• Elias Waagaard
• Louise Fischer
• Theresia Hestad
till styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Val av två revisorer, samt två revisorssuppleanter

Förslag till beslut:
att XXX

Org.nr. 802467-7182

Välja
• Michael Christensson (auktoriserad revisor)
• Cecilia Gullström
till revisorer enligt valberedningens förslag.
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Förslag på mötesfunktionärer
Mötesordförande
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer David Andersson till mötesordförande.
Mötessekreterare
Valberedningen föreslår att årsmötet väljer Izabella Remmert till mötessekreterare.
Protokolljusterare tillika rösträknare
Valberedningen föreslår Elvira Granqvist och Hannah Wik till protokolljusterare tillika rösträknare.
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Röstlängd
#

Namn

§ 1 – § 2.7

§3

§4–§7

§8

§ 9 – § 14

1

Mikael Ingemyr

X

X

X

X

X

2

Anna Larsson

X

X

X

X

X

3

Martin Montelius

X

X

X

X

X

4

Jennifer Andersson

X

X

X

5

Melina Matin

X

X

X

X

X

6

Theodor de Sousa

X

X

X

X

X

7

Theresia Hestad

X

X

X

X

X

8

Elias Waagaard

X

X

X

X

X

9

Izabella Remmert

X

X

X

X

X

10

Hannah Wik

X

X

X

X

X

11

Parham Azish

X

X

X

X

X

12

Simon Sandblom

X

X

X

X

X

13

Siri A. Berge

X

X

X

X

X

14

Scott Green

X

X

X

X

X

15

Robin Djerv

X

X

X

X

X

16

Emma Andersdotter Svensson

X

X

X

X

X

17

Elin Bellander

X

X

X

X

X

18

Leo Norling

X

X

X

X

X

19

Linda-Maria Badéa

X

X

X

X

X

20

Louise Fischer

X

X

X

X

X

21

Erik Lundmark-Harrison

X

X

X

X

X

22

Einar Rogblad

X

X

X

X

X

23

Klara A. Thelin

X

X

X

X

X

X
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24

Maria Polukarova

X

X

X

X

X

25

Miranda Bejtoft

X

26

Bibirashida Redjepova

X

27

Leo Hoﬀman

X

X

X

X

X

28

Oscar Bergqvist

X

X

X

29

Janina Kaira

X

30

Erik Lilliequist

X

31

Christopher Rundqvist

32

Elvira Granqvist

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Astronomisk Ungdoms årsmöte
2016 — Arbetsordning
Stadgarna om årsmötet:
3

Årsmöte

§ 3.1

Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ.
§ 3.1.1 Årsmötet skall hållas varje år innan december månads utgång.
§ 3.1.2 Årsmötet bör hållas med ungefär 12 månaders mellanrum.

§ 3.2

Vid årsmötet har alla medlemmar, styrelsen och revisorer rätt att närvara, yttra sig
och lägga yrkanden.

§ 3.3

Varje medlem har en och endast en röst.

§ 3.4

Årsmötet är beslutsmässig om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till
samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.
§ 3.4.1 Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemmar tillhanda
senast två veckor före årsmötet.

§ 3.5

Årsmötet ska behandla följande ärenden:
• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av föreningsordförande
• Val av övriga styrelseledamöter
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Fastställande av medlemsavgift
• Motioner
• Övriga frågor
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§ 3.6

Vid val av styrelse skall årsmötet eftersträva stor spridning med avseende på
utbildning, geograﬁ, kön, och ålder bland ledamöterna.

§ 3.7

Inför årsmötet har samtliga medlemmar rätt att lämna motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före
årsmötet.

§ 3.8

Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen om:
• Styrelsen beslutar detta
• En revisor så begär
• Minst tjugo medlemmar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar, vilketdera
som är högst, så begär

Förslag till arbetsordning
Från årsmötets öppnande till dess att det avslutas har mötespresidiet tolkningsrätt av
arbetsordningen.
Några viktiga ord
Yrkande — förslag.
Yrkanderätt — rätten att få lägga förslag.
Inlägg — en kommentar i en diskussion eller debatt.
Yrkanderätt — rätten att få göra inlägg.
Plenum — en mötesform.
Ombud — mötesdeltagare som har rösträtt.
Acklamation — omröstning som sker med ja-rop.
Votering — omröstning med rösträkning.
Ajournering — paus i mötet.
Allmänt
1.
2.
3.

Årsmötet öppnas av Astronomisk Ungdoms sittande ordförande, som håller i
förhandlingarna fram tills dess mötespresidium har valts.
Plenumförhandlingarna är mötets forum för beslutsfattande, och det är här alla formella
beslut tas.
Plenumförhandlingarna leds av ett mötespresidium, bestående av en ordförande (som
fördelar ordet och för talarlista) samt en sekreterare (som för protokoll), som väljs av
årsmötet. Årsmötet väljer också två protokolljusterare, tillika rösträknare, men dessa ingår ej i
mötespresidiet.

Protokoll
Astronomisk Ungdom
Årsmöte 2016
Datum
2016-03-06

4.
5.

Dokumentansvarig
Izabella Remmert

En fråga inleds med att mötesordförande presenterar vilka förslag som ﬁnns för beslut, ger
de som har yrkat i frågan möjlighet att föredra sina förslag och sedan lämnar ordet fritt.
När årsmötet startar införs yrkandestopp i samtliga frågor.

Att diskutera i plenum
1. Ordet begärs genom att man, enligt mötesordförandes instruktioner, tydligt markerar att man
önskar tala. Man blir då ställd i kö på talarlistan.
2. Om mötespresidiet ﬁnner det, av praktiska skäl nödvändigt, står det dem fritt att införa
tidsgränser för längden på anföranden och inlägg från mötesdeltagare.
3. Om en mötesdeltagare benämns med namn eller titel/position i ett inlägg har den rätt att
direkt efter inlägget svara på detta genom att göra en replik. Repliker skall alltid hållas korta,
och får enbart svara på inlägget. Att begära replik skall ske enligt mötesordförandes
instruktioner.
Att lägga beslut
1. Förslag till beslut kan i plenum läggas enligt mötesordförandes instruktioner när inte
yrkandestopp råder i frågan.
2. Under yrkandestopp är det enbart tillåtet att lägga förslag till beslut i ordningsfrågor.
3. För att riva upp yrkandestoppet i en fråga krävs det kvaliﬁcerad, det vill säga minst två
tredjedelars (2/3), majoritet.
Att fatta beslut
1. När talarlistan är tom frågar mötesordföranden om årsmötet är redo att gå till beslut. Blir
svaret ja så läser mötesordförande då upp de förslag som ﬁnns att ta ställning till. Det är
mötesordförandes uppgift att föreslå beslutsordningen och den är ansvarig för att alla
mötesdeltagare känner sig väl införstådda i beslutsprocessen. Det slutgiltiga förslaget efter en
beslutsomgång ställs alltid mot avslag.
2. Beslut sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, genom votering.
Beslut kan även, om så begärs, ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Vid sluten omröstning skall röstsedel kasseras om den upptar andra förslag än de som är
uppe till omröstning. Vid personval genom sluten omröstning skall röstsedel kasseras om den
upptar ﬂer namn på valbara kandidater än de antal som skall väljas samt om den upptar ett
annat namn än en, till valet, nominerad kandidat.
3. För att en stadgeändring skall gå igenom krävs kvaliﬁcerad majoritet, det vill säga att minst två
tredjedelar (2/3) av ombuden röstar för förslaget. Detta gäller dock ej paragraferna 1 (Syfte och
verksamhet), 8 (Stadgeändring) och 9 (Upplösning).
4. För att ändra paragraferna 1 (Syfte och verksamhet), 8 (Stadgeändring) och 9 (Upplösning) krävs
det kvaliﬁcerad majoritet vid två efter varandra följande ordinarie årsmöten.
5. I alla personval där det ﬁnns konkurrerande förslag skall sluten omröstning tillämpas.
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6. Om ett eller ﬂera, röstberättigade ombud önskar reservera sig mot ett beslut fattat av
årsmötet så skall det ske skriftligen innehållande en motivering, och skall vara mötespresidiet
till handa innan mötets avslutande.
7. När årsmötet återupptas efter ajournering skall röstlängden justeras.
Att väcka en fråga
1. Om man vill väcka en fråga som inte tidigare tagits upp vid årsmötet kan man göra det under
§ 15 Övriga frågor på dagordningen.
2. För att väcka en fråga som inte tidigare har tagits upp under mötet krävs kvaliﬁcerad majoritet,
det vill säga att minst två tredjedelar (2/3) av ombuden röstar för att behandla förslaget.
3. För att väcka en fråga som rör stadgeändringar krävs det en enig stämma, det vill säga att
samtliga ombud röstar för att upptaga frågan.
Ordningsfrågor och sakupplysningar
1. En ordningsfråga är en fråga om mötets form eller beslutsordningen för en fråga.
2. En sakfråga är en sakupplysning i en fråga som behandlas i plenum.
3. Ordningsfrågor, som till exempel ”streck i debatten”, och sakupplysningar kan begäras och har
då förtur i talar listan. Dessa frågor begärs enligt mötesordförandes instruktioner.
4. Ordningsfrågan ”streck i debatten” kan väckas av en mötesdeltagare som anser att det är dags
att gå till beslut i en fråga, och avsluta debatten. Det är upp till årsmötet att besluta om det
här, och om årsmötet bifaller detta får alla mötesdeltagare med yttranderätt en sista möjlighet
att sätta upp sig på talarlistan. När streck i debatten har dragits råder yrkandestopp i frågan.
Val av förbundsordförande
1. Votering av ordförande sker när det ﬁnns ﬂer än en kandidat till posten som ordförande. Finns
det enbart en kandidat sker valet genom acklamation.
2. Votering av ordförande sker genom inledande direkt personval där alla kandidater
förekommer på röstsedeln och ombuden får välja en kandidat. Erhåller en av kandidaterna
absolut majoritet med över hälften (50 %) av rösterna tillsätts den som ny ordförande.
Val av styrelsens ledamöter
1. Votering av styrelsens ledamöter sker när det ﬁnns ﬂer kandidater än den fastställda storleken
av styrelsen. Är detta inte fallet sker valet genom acklamation.
2. Val av styrelsens ledamöter sker genom direkt personval där alla kandidater förekommer på
röstsedeln och ombuden skall välja exakt lika många kandidater som den fastställda storleken
på styrelsen. Röstsedlar med ﬂer eller färre valda kandidater än den fastställda storleken på
styrelsen förklaras ogiltiga. De kandidater som har fått ﬂest röster tillsätter då styrelsen.

Tilläggsyrkande: Arbetsordning
Jag yrkar på:
att

Det läggs till i arbetsordningen att medlemmar i AU ska få yttranderätt via
Skype eller annan internetbaserad kommunikationstjänst, ifall att medlemmen
inte kan närvara vid årsmötet.

Martin Montelius

Verksamhetsberättelse 2015
Läger
Astronomisk Ungdom anordnade under året två läger; Ungdomens Star Party i Stockholm (29
deltagare) den 26 februari till 1 mars, samt astronomiläger i Skåne (22 deltagare) den 14 till 16
augusti. Under lägren umgicks medlemmar, observerade, lyssnade till föreläsningar, en workshop
i astrofotografi anordnades, och mycket mer. Projektledare för båda läger 2015 var Linnéa Lindh.
Astronomicentrum
Astronomicentrum föddes som en projektidé i mars 2015, och en ansökan om bidrag från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, mucf, skickades in. Projektet beviljades 400
000 kronor dels för att utveckla stöd till lärare i sin astronomiundervisning, dels för att stödja
förbundets medlemsföreningar, och dels för medlemsrekrytering med målet att uppnå 1000
medlemmar och därmed kvalificera förbundet för ordinarie statsbidrag.
Frida Backjanis anställdes som projektledare, och hon tillträdde den 1:a januari 2016. Fridas
arbetsplats var kontorslandskapet The Castle på Slottsbacken 8 i Gamla stan, och hennes
huvudsakliga uppgifter var att utveckla en plattform för projektet innefattande en hemsida,
föreläsningar, undervisningsmaterial och laborationer anpassade till svenska skolan och dess
kursplaner.
Populär Astronomi
Under året har medlemmarna erbjudits gratis prenumerationer av tidskriften Populär Astronomi,
utgiven av Astronomisk Ungdoms modersamfund Svenska Astronomiska Sällskapet. Astronomisk
Ungdom har under året bidragit till tidningen med artikelserien “AU intervjuar”, där ett
personporträtt och intervju med en rymdintresserad ungdom publicerats i vardera av årets fyra
nummer. De intervjuade var Lisa Lokteva, Oscar Bergqvist, Anna Larsson, och Martin Montelius.
Projekt Luna
I början av hösten tog Elias Waagaard över som projektledare för Projekt Luna; ett
trottoarastronomiprojekt i samarbete med Astrosweden. Under hösten genomfördes två
visningstillfällen av natthimlen, i Uppsala respektive Falun. Totalt 115 personer såg månen genom
teleskop. Fler instruktörer har sedan dess anslutits, bl.a. från lokalföreningen Sirius i Stockholm.
Rymdpodden
Under våren startade Astronomisk Ungdoms officiella poddradio. Fyra avsnitt producerades;
samtliga innehållande intervjuer med forskare inom astronomi & fysik vid Uppsala universitet.
Oskar Tegby startade podden och drev den till en början tillsammans med Josefine Nittler. Under
sommaren tog Jennifer Andersson över som projektledare och drev podden vidare tillsammans
med Josefine.

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

Hedersstipendium
Under försommaren utsåg styrelsen Sveriges hittills ende astronaut, Christer Fuglesang, till 2015
års hedersstipendiat. Stipendiet delades ut i oktober av ordförande Mikael Ingemyr och vice
ordförande Anna Larsson under KTH Space Rendezvous, under högtidliga former. Stipendiet
bestod av ett diplom och en summa pengar som uppgick till 1495,98 kronor. Motiveringen löd:
"Christer Fuglesang har som första svenske rymdfarare blivit en förebild och källa till inspiration för
otaliga unga. Genom sina barnböcker och gedigna arbete med att popularisera rymdvetenskap har
han spridit intresse och fascination för rymden i hela Sverige".
Tävlingar
Astronomisk Ungdom har under året anordnat ett flertal tävlingar bland sina medlemmar. En
stipendiet, Elias Waagard, utsågs till att delta i ESO:s astronomiläger i Italienska alperna, förbundet
deltog i IAU:s tävling gällande att namnge exoplaneter (med förslaget att namnge kropparna i 51
Pegasi b-systemet ”Carl” respektive ”Dot”) och var nära att vinna, och en tävling som gav
deltagarna uppgiften att designa en flagga för Jorden gick av stapeln i Astronomisk Ungdoms regi
under Astronomins dag och natt. Marcus Wigren vann denna tävling, efter att ha designat en
flagga föreställande jorden och månen sedda från rymden. Motiveringen löd: "En flagga som på ett
tydligt och stilrent sätt illustrerar Jorden sedd från rymden. Den vackra designen vittnar om människans
nyfikenhet och strävan att tänja på gränserna och utforska övriga delar av sin kosmiska omgivning.
Flaggan sätter Jorden i centrum på ett estetiskt tilltalande sätt och påminner på så sätt om att denna
planet är en gemensamma utgångspunkt för mänsklighetens utforskning av rymden."
I slutet av året anordnades en rekryteringstävling, där den medlem som rekryterade flest
medlemmar under december månad kunde vinna tre biobiljetter.
Rymdbloggar
Under december månad startades en bloggportal med rymdtema där man kan följa ett antal
unga rymdbloggare som skriver om astronomi, rymdfart och livet som ung rymdintresserad i
Sverige. Vid årets slut fanns fyra rymdbloggare på portalen.
Kommunikation & marknadsföring
Astronomisk Ungdom har under året marknadsförts både via hemsida och sociala medier, men
också på Vetenskapsfestivalen och på andra offentliga platser såsom skolor via våra
medlemsföreningar. Tre affischer designades och tryckts upp och skickades till 270 skolor, samt
satts upp i t.ex. skolor och bibliotek av aktiva och medlemmar. Även en folder designades och
trycktes upp i tid till Vetenskapsfestivalen.

Mässor & temadagar
Förbundet har under året deltagit i Vetenskapsfestivalen samt Astronomins dag och natt, ADON.
Vetenskapsfestivalen hölls i maj i Göteborg, och Astronomisk Ungdom deltog med en monter
samt föredragshållare. På temat “Liv och död” höll ordförande Mikael Ingemyr en föreläsning om
kosmiska katastrofer som kan utrota livet på jorden, och styrelsens Linnéa Lindh höll en
föreläsning om Fermis paradox. Deltagandet var mycket uppskattat.
I oktober hölls den årligt återkommande temadagen Astronomins dag och natt. Astronomisk
Ungdom hade många deltagande medlemmar i ett flertal olika städer, och förbundets bidrag var
en tävling som gick ut på att designa en ny flagga till jorden. Vinnaren var Marcus Wigren som
vann sin egen flagga i flaggformat.
Medlemsbrev
Astronomisk Ungdoms medlemsbrev har regelbundet skickats ut till medlemmar och aktiva med
uppdateringar om vad som händer i förbundet, utlysningar och tips. Frekvensen har ökat under
2016, så även mängden innehåll i breven. Totalt skickades 7 medlemsbrev ut under året.
Rymdbutiken
Under detta och tidigare år har förbundets profilprodukter kunnat köpas under läger och träffar,
men under året har en lösning och design för webbshop tagits fram. Rymdbutiken blir namnet för
den kommande webbshop där förbundets profilprodukter ska kunna beställas över nätet.
Föreningsstöd
Under året har Astronomisk Ungdom genomgått stora omstruktureringar, från att ha varit en
förening med tre lokalavdelningar anslutna, till ett förbund med vid årsskiftet sju fullfjädrade
medlemsföreningar. Av dessa medlemsföreningar är det fem lokalföreningar (LASER, Kiruna;
Astronomiska Föreningen, Uppsala; SIRIUS, Stockholm; GAUSS, Göteborg; samt Nova Stella,
Lund), och två temaföreningar (Unga Astrofotografer, och Astronomisk Ungdoms Riksförening).
Det arbetades fram exempeldokument och information på hemsidan för den som vill starta en
egen medlemsförening, vars syfte går i linje med förbundets. Det beslutades att
medlemsföreningar ska erhålla årligt bidrag om 2500 kronor på 50 kronor/medlem mellan 6 och
25 år, samt att varje nyansluten medlemsförening som ansluts mellan januari och oktober ska
erhålla ett startbidrag om 2500 kronor från förbundet.
Årsmöte & konferens
Årsmötet hölls den 1:a mars, och enligt tradition i samband med Ungdomens Star Party, som
detta år tog plats i Stockholm.
I november anordnades Astronomisk Ungdoms första konferens för aktiva, med representanter
från lokalföreningarna i Lund, Kiruna, Stockholm, Uppsala och Göteborg, samt Theresia Hestad,
projektledare för vinterlägret 2016, och Elias Waagard, projektledare för Projekt Luna. Under
konferensen hölls föreläsningar och diskussioner om förbundet, och aktiva från hela landet fick
träffa varandra och ha roligt ihop.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av ordförande Mikael Ingemyr, vice
ordförande Anna Larsson, ständige sekreteraren Izabella Remmert, skattmästare Jennifer
Andersson, ledamot Hera Protopapas Wettergren, samt ledamot Linnéa Lindh. Den nyinvalde
Oskar Tegby avslutade sitt uppdrag efter två månader.
Årets styrelse har arbetat hårt med att driva förbundet framåt genom att utöka verksamheten
och antal medlemmar. Under året uppnåddes målet med 1000 medlemmar, och hela 7 stycken
medlemsföreningar anslöts. Detta gör att förbundet sannolikt kommer beviljas statsbidrag från
och med år 2017, vilket har varit ett stort mål för styrelsen. Förutom detta har styrelsen även sett
till befintliga verksamheter rullat på genom att tillsätta projektledare till exempelvis lägren och
Projekt Luna. Styrelsen har även träffat diverse potentiella samarbetspartners, i syfte att
finansiera en kommande sommarforskarskola. Möten har ca en timme varje vecka, och tre
stycken styrelsehelger anordnats på olika platser i Sverige.
Kansli & administration
Under våren 2015 anlitades ABACI Redovisning AB för att hjälpa till med förbundets bokföring.
Tjänster hos Swedbank, Postnord AB, Länsförsäkringar AB, och Arbetsgivaralliansen har utnyttjats
för förbundets ekonomi-, post- samt försäkrings- och arbetsgivarärenden. Det ålades också
Astronomisk Ungdoms kansli att sköta övriga uppgifter av administrativ karaktär, samt exempelvis
hålla kontakt med medlemmar och i framtiden även projektledare och medlemsföreningar.
Remiss-instans
Den 31 augusti presenterades ett betänkande från rymdutredningen till regeringen. Betänkandet
hade titeln “En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)” och skickades ut på remiss den 2
november. Styrelsen skrev ett yttrande (remissvar) där den tryckte på vikten av att beakta och
inkludera det unga civilsamhället i rymdstrategin och dess genomförande.
Nya stadgar
Under året har styrelsen arbetat med att ta fram ett förslag till revision av förbundets stadgar, för
att dessa ska vara uppdaterade och stämma överens med det förbund vi har idag, samt ha ett
innehåll som uppfyller myndigheternas krav för statsbidrag. Den största förändringen var att
införa bestämmelser kring anslutning av medlemsföreningar.
Policy
Förbundet har under 2015 utvecklat en förbundspolicy innehållande regler och värdegrund för
att underlätta och förtydliga arbetet för de aktiva och medlemmar som deltar i förbundets
verksamheter.

Förslag till nytt måldokument
Ett nytt måldokument har tagits fram under sommaren och hösten för att tydliggöra syfte och
arbetssätt för samtliga verksamheter under förbundet, samt för att säkerställa kontinuitet och
enhetlighet. Dokument är synkroniserat med verksamhetsplanen, vilket gör tydligt vilka
verksamheter och mål som finns i förbundet, samt hur Astronomisk Ungdoms samtliga delar
samverkar för att på ett smidigt sätt fylla förbundets samtliga mål.
Utredning om verksamheter
Förra årsmötet beslutades att styrelsen under året skulle genomföra en utredning kring
verksamheter. Ett frågeformulär togs fram och länkar till det skickades ut till medlemmarna
genom medlemsbrev #4 (8/9) och #5 (10/10), samt lades upp i Facebookgruppen den 16/9, alla
med uppmaning om att klicka sig in och göra sin röst hörd. Svaren sammanställdes i en
utredningsrapport och synpunkterna där influerade förslaget till verksamhetsplan.

Beslutsuppföljning Verksamhetsutredning
Förra årsmötet beslutades att styrelsen under året skulle genomföra en utredning kring
verksamheter. Bakgrunden för beslutet var att Astronomisk Ungdom vuxit väldigt mycket och
förbundets struktur och verksamheter likaså. Men styrelsen kände att den behövde ta in ledning
från medlemmarna kring vilka verksamheter de vill att förbundet skall arrangera, vad de vill få ut
av sitt medlemskap och varför de blev medlemmar en gång i tiden.
Ett frågeformulär togs fram och länkar till det skickades ut till medlemmarna genom medlemsbrev
#4 (8/9) och #5 (10/10), samt lades upp i Facebookgruppen den 16/9, alla med uppmaning om att
klicka sig in och göra sin röst hörd.
Svaren har sammanställts i en utredningsrapport (se bilaga) och synpunkterna där har influerat
den verksamhetsplan som ligger som förslag till detta årsmöte; exempelvis genom en nysatsning
på en sommarforskarskola, vilket utredningen visade att det fanns ett mycket stort intresse för.
Förslag till beslut
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet
att

lägga Verksamhetsutredning 2015 enligt bilaga till handlingarna.
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Verksamhetsutredning 2015 - Resultat
Fråga 1 - Nedan listas AU:s befintliga verksamheter. I vilken
grad anser du att AU bör fortsätta att driva var och en av
dem?
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Fria kommentarer:
•
•
•

•

•

Flera av de punkter jag valt en lägre grad på är för att jag inte haft möjlighet att ta del av
dem.
Det är ett brett och gott utbud. Inget sticker ut som dåligt eller onödigt.
Det som väger mest för många tror jag är chansen att få träffa andra lika intresserade av
astronomi som en själv, både i form av läger eller i t.ex. Facebookgruppen. Dvs,
gemenskap och att kunna knyta kontakter.
Gillar tidningen skarpt! Det är fantastiskt trevligt med läger. Dels att träffa andra
astronomiintresserade ungdomar, men även på grund av föreläsningar inom olika ämnen
inom astronomin. Gillar föreläsningarna skarpt!
Mer läger. Läger är sjukt roliga! :D

Fråga 2 - Nedan listas ett flertal idéer till nya verksamheter.
I vilken grad anser du att AU bör starta upp och driva var
och en av dem?

Eget förslag till ny verksamhet:
•

Debattartiklar, mys under stjärnhimlen, livesändningar under stora rymdhändelser som
Örebro Astronomi hade nu när New Horizons åkte förbi Pluto. Mer live, mer gemenskap.

Fria kommentarer:
•

•
•

Sällskapsresa låter jätteintressant, även hajk med rymdtema låter roligt. Att få guidning
med teleskopet skulle nog många tycka vara nyttigt. Youtube-kanal är en bra ide, bra sätt
att sprida kunskapen och bra att ha astronomi-saker samlade på samma kanal. Också ett
bra sätt att sprida varumärket. Men det finns nog mycket sådant på Youtube redan. Om
man ska koncentrera sig på endast ett fåtal av aktiviteterna känns inte Youtube-kanalen
riktigt värd att prioritera enligt mig.
Många goda uppslag på nya verksamheter, av varierande omfattning.
Sällskapsresor utomlands låter hur kul som helst, skulle lätt följa med!

Fråga 3 - Sätt max 10 kryss för de verksamheter du anser att
AU helst bör driva.

Fråga 4 - Nedan listas ett flertal idéer till verksamheter som
lokalföreningar skulle kunna driva. Vilka av dessa skulle du
helst vilja ta del utav?

Fria kommentarer:
•

Jättebra uppdelning kring vilka verksamheter som ska göras av AU nationellt och vilka som
ska göras utav lokalföreningar. Inget överlapp.

Blandade allmänna frågor till dig.
Vad fick dig att bli medlem i AU?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Viljan att dela mitt personliga rymdintresse med andra.
Kompis tvingade mig.
Lägret i Kiruna.
Hittade hemsidan via Facebook om jag inte minns fel och tänkte att äntligen en förening
som verkligen passar mig!
Jag är extremt intresserad av astronomi; roligt att få kontakt med andra intresserade.
Mitt intresse för astrofotografering.
Möjligheten att komma i kontakt med andra rymdintresserade.
Beroende av information om rymden.
Jag gillar rymden.
Stort astronomi- och rymdintresse!
Rymdintresserad, sökte på Facebook efter astronomi så kom ni upp <3
Jag älskar astronomi och fysik och det är härligt att träffa och hänga med likasinnade
människor.
För att kunna träffa människor med samma intresse och få leva ut sitt intresse i större
grad än tidigare.
Astronomiintresse samt hyfsat låg ålder helt enkelt.
Rymdgymnasiet.
Ett ökat intresse för astronomi i samband med fysik- och matematikundervisningen på
gymnasiet. Jag fick nys om en tävling där medlemskap var obligatoriskt och har aldrig
ångrat mig!
Jag är intresserad. Vill gärna bli forskare!
Intresserad av astronomi och tyckte det kunde vara kul att dels få lära sig mer och dels
träffa fler intresserade, alla på olika kunskapsnivåer.
Intresset för astronomi börjades väckas mer och mer och för att kunna träffa andra
intresserade samt lära mig mer så blev jag medlem.
AU är det självklara valet för en rymdtok som moi!

Vad är det bästa med AU?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Att man får lära sig mycket och att man kan träffa nya människor.
Att det är en mötesplats för astronomi-intresserade ungdomar.
Alla lägren, gemenskapen, och människorna.
Att man lär sig driva projekt och arbeta i grupp på ett kul sätt.
Hur AU för samman rymdtokar från hela Sverige och hjälper till att sporra deras
rymdintresse!
Rymdintresset hos människorna.
Bra aktivitet, känns levande, händer mycket, mycket aktivitet i sociala medier, vilja att
utvecklas och bli bättre, främjar astronomiintresset bland ungdomar och ger ett forum för
dem att mötas i. Snygg hemsida också!
Det finns en förening för sådana som jag.
Vet inte ännu, har nyss gått med.
Lägren.
Att alla har minst en sak gemensamt: rymdfeber!
Trevligt folk.
Engagemanget bland medlemmarna, stämningen, men i synnerhet aktiviteterna.
Gemenskapen.
Engagemanget och alla idéer på aktiviteter.
Vad jag har uppfattat som föreningens syfte. Att den samlar ungdomar av alla åldrar med
intresse för astronomi och får det att växa! Att dessutom hitta likasinnade människor och
stimulera ens hunger för kunskap och förståelse på ett lättsamt sätt.
Att komma i kontakt med andra rymdintresserade och att på olika sätt engagera sig i
rymdfrågor med dessa.
Att det är så öppet och så många härliga och drivande människor som gillar att vara
engagerade.
Läger! Och hela gemenskapen som finns och kontaktnätet man får, värt så mycket!

Vad bör förbättras med AU?
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Lägren.
Genomför fler nya aktiviteter i stil med förslagen ovan!
Mer träffar med andra medlemmar. Det kan vara något för lokalföreningarna att jobba på,
men det vore roligt ifall det fanns mer regelbundna möten med andra medlemmar i
föreningen.
I nuläget har jag inte varit särskilt aktiv i föreningen på grund av kringliggande åtaganden
och händelser. Därför kan jag inte ge ett konkret svar.
Mer lokal verksamhet.
I skrivande stund har jag inga konkreta förslag.
Ingenting speciellt enligt mig, åtminstone för tillfället.
Vet inte.
På sikt bör sällskapsresor till astronomiska destinationer absolut ordnas eftersom de
skulle vara ett förverkligande av barndomsdrömmar, än bättre att få resa i likasinnat
sällskap då en sådan chans inte ges så ofta.
Fler lokala evenemang, t.ex. i Göteborg. Men det är på gång. ;)
Mer event som går att göra överallt.
Organisationen.
Gemenskapen.
Fler borde känna till AU! Jag fann det av en slump när jag surfade på nätet, men kände inte
till det innan.
De punkterna ovan som man planerar i AU som studiebesök, forskarskola med
astronomi/fysik inriktning osv. Starta en lokal organisation på västkusten skulle vart gött
också.
Skickar ett mail om jag kommer på något konkret.
Skulle kunna vara aktiviteter lite oftare. Väldigt brett åldersspann gör att det kan bli svårt
att anpassa vissa aktiviteter när alla är med, t.ex. svårighetsgraden på föreläsningar.
Inte mycket, men skulle förslagen ni hade blivit verklighet skulle det vara hur kul som helst!

Är olika förtjänstmedaljer med rymdmotiv
en bra gåva att ge i belöning till personer
som engagerat sig ideellt för AU, exempelvis
projektledare, styrelseledamöter, och andra
aktiva?

Diskussion och slutsatser
Webblänk och uppmaning att svara på enkäten skickades ut i medlemsbrev #4 (8/9) och #5
(10/10), samt lades upp i Facebookgruppen den 16/9. Möjligheten att svara på enkäten nådde ut
till uppskattningsvis omkring 500 medlemmar. Trots denna kampanj i syfte att få så många
medlemmar som möjligt att svara, så inkom endast 20 svar. Det är svårt att säga om dessa 20
respondenter motsvarar ett slumpmässigt urval av medlemsbasen eller inte, men troligen finns
en skevhet i urvalet; medlemmar som tidigare deltagit vi våra aktiviteter, såsom läger, kan ha
svarat på enkäten i högre utsträckning än medlemmar som inte har det. Bland svaren kan det
alltså finnas en bias till fördel för de verksamheter där många medlemmar tidigare deltagit, och till
nackdel till verksamheter där få eller inga medlemmar tidigare deltagit.
Trots dessa möjliga brister gällande det lilla antalet respondenter och möjliga skevheter i urvalet,
så tycker styrelsen att enkätsvaren ska betraktas som en god indikator på vad medlemmarna vill
se för verksamhet.
Resultatet har tagits i beaktande när verksamhetsplanen för 2016. Detta märks genom att de
befintliga verksamheter som det finns störst intresse för finns med, samt att de nya idéer på
verksamheter som det finns stört intresse för, planeras att startas upp i så står utsträckning som
möjligt. Som exempel kan nämnas att det finns ett mycket stort intresse för en
sommarforskarskola i astronomi och rymdteknik, och den kommer mycket riktigt att gå av stapeln
för första gången under sommaren 2016, under namnet Rymdforskarskolan. Andra idéer, såsom
sällskapsresor till astronomiska resmål utomlands, bedöms det inte finnas resurser till under
2016, men idéen finns kvar till kommande år och styrelsen har som ambition att det ska bli av.
Idéerna till och indikatorerna på intresse för lokala verksamheter lämnas till lokalföreningarnas
styrelser som fria tips.
Bland anledningarna till varför man gick med i AU är det ett genomgående tema att man helt
enkelt har ett starkt intresse för astronomi och rymden, och då är det självklart att gå med i AU.
Det genomgående bästa med AU är att man får träffa andra likasinnade, känna en gemenskap
kring rymdintresset, och att man får nya vänner med samma intresse som en själv. Angående vad
som kan förbättras med AU så önskar många ännu fler mötesplatser, aktiviteter där man får träffa
andra medlemmar, och mer lokal verksamhet.
Detta är tankar och synpunkter som förbundsstyrelsen tar med sig i arbetet med att driva och
utveckla Astronomisk Ungdom under kommande år.

Proposition - Stadgar
Astronomisk Ungdoms har under de senaste åren vuxit nästan explosionsartat, och som resultat
av det krävs det en omfattande revision av stadgarna. Styrelsen har under hela verksamhetsåret
arbetat med att anpassa stadgarna både efter expansionen, men även efter de krav som ställs för
att kvalificera förbundet för statsbidrag.
Om dessa stadgar inte antages, så kommer hela förbundets utveckling att stagnera.
Propositionen är uppdelad i två delar: en del med de stadgar som det enbart krävs ett
årsmötesbeslut med minst två tredjedelars (2/3) majoritet för att ändra, och en del med de
stadgar som kräver två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Förslag till beslut
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet
att 1

ändra kapitel 2–7 i Astronomisk Ungdoms stadgar från
_____________________________________________________________________________
2

Medlemmar

§ 2.1

Medlemskap ingås i Astronomisk Ungdom genom skriftlig anmälan till sekreteraren
samt erläggande av årsavgift.
§ 2.1.1 Årsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms vid årsmötet.
§ 2.1.2 Astronomisk Ungdom ska föra register över sina medlemmar.

3

Årsmöte

§ 3.1

Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ.
§ 3.1.1 Årsmötet skall hållas varje år innan december månads utgång.
§ 3.1.2 Årsmötet bör hållas med ungefär 12 månaders mellanrum.
Vid årsmötet har alla medlemmar, styrelsen och revisorer rätt att närvara, yttra sig och
lägga yrkanden.
Varje medlem har en och endast en röst.
Årsmötet är beslutsmässig om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till
samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.
§ 3.4.1 Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två
veckor före årsmötet.
Årsmötet ska behandla följande ärenden:
•
Verksamhetsberättelse
•
Revisionsberättelse
•
Ansvarsfrihet för styrelsen
•
Val av föreningsordförande
•
Val av övriga styrelseledamöter
•
Val av revisorer
•
Val av valberedning
•
Fastställande av medlemsavgift

§ 3.2
§ 3.3
§ 3.4

§ 3.5
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§ 3.6
§ 3.7
§ 3.8

•
Motioner
•
Övriga frågor
Vid val av styrelse skall årsmötet eftersträva stor spridning med avseende på utbildning,
geografi, kön, och ålder bland ledamöterna.
Inför årsmötet har samtliga medlemmar rätt att lämna motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen om:
•
Styrelsen beslutar detta
•
En revisor så begär
•
Minst tjugo medlemmar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar,
vilketdera som är högst, så begär

4

Styrelse

§ 4.1

Styrelsens sätesort är i Stockholm

§ 4.2

§ 4.5
§ 4.6

Astronomisk Ungdoms styrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och högst
tio övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet.
§ 4.2.1 Styrelsen skall inom sig utse en sekreterare och en kassör, samt andra poster
om den så väljer.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är
närvarande.
§ 4.3.1 Kallelse ska ha avsänts till samtliga ledamöter senast en vecka i förväg.
Styrelsens beslut gäller den mening som minst hälften av de närvarande
styrelsemedlemmarna stödjer.
§ 4.4.1 Vid lika röstantal har styrelseordföranden utslagsröst.
Styrelsen ansvarar för Astronomisk Ungdoms centrala verksamheter.
Styrelsen utser en eller flera firmatecknare inom sig.

5

Redovisning

§ 5.1

§ 5.2

Astronomisk Ungdoms bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som
överensstämmer med god redovisningssed och i enlighet med bokföringslagen
(1999:1078).
Astronomisk Ungdom skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med ett
årsbokslut eller, om lag så kräver, årsredovisning.
§ 5.2.1 Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, för ett räkenskapsår skall vara
revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

6

Revisorer

§ 6.1
§ 6.2

Årsmötet utser två revisorer.
Revisorerna skall granska föreningens årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver,
och bokföring, samt styrelsens förvaltning.
§ 6.2.1 Det åligger revisorerna att verkställa årlig revision och avge revisionsberättelse
till årsmötet med uttalande om huruvida årsbokslutet, eller årsredovisningen
om lag så kräver, upprättats i enlighet med god redovisningssed.
§ 6.2.2 Det åligger revisorerna att uttala sig angående fastställande av resultat- och
balansräkningen. Revisorerna skall vidare uttala sig angående ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.
Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed.

§ 4.3

§ 4.4

§ 6.3
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7

Uteslutning

§ 7.1 Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller
motarbetar dess syfte, kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan.
§ 7.1.1 Uteslutningen skall bekräftas av årsmötet, varvid den uteslutne har yttranderätt.
§ 7.1.2 Den uteslutne fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom föreningen med
omedelbar verkan.
§ 7.1.3 Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om styrelsen
godkänner detta.

till

2

Medlemskap och föreningar

§ 2.1 Förbundsstyrelsen kan efter skriftlig ansökan från en förening, besluta att godkänna
registrering av den som medlemsförening i förbundet.
§ 2.2 För att kunna antas som och förbli medlemsförening skall föreningen verka i enlighet med
förbundets syfte och stadgar.
§ 2.2.1 Astronomisk Ungdom skall föra register över sina medlemsföreningar.
§ 2.3 Medlemmar i till förbundet anslutna medlemsföreningar är också medlemmar i förbundet,
så länge de är fysiska personer.
§ 2.4 Medlemmar i medlemsföreningar skall varje år aktivt ta ställning för sitt medlemskap.
§ 2.4.1Medlemsföreningarna skall föra register över sina medlemmar.
§ 2.5Förbundet får från en medlemsförening inhämta de upplysningar som är nödvändiga för att
förbundet skall kunna genomföra sin verksamhet.
§ 2.6Medlemsföreningarna utformar fritt sin verksamhet, och råder själva över sina tillgångar.
§ 2.7Enskilda fysiska personer kan ingå stödmedlemskap i Astronomisk Ungdom genom skriftlig
anmälan till sekreteraren, samt erläggande av årsavgift.
§ 2.7.1 Stödmedlemskapets årsavgifts storlek bestäms av årsmötet.
§ 2.7.2 Astronomisk Ungdom skall föra register över sina stödmedlemmar.
§ 2.8Efter förslag från förbundsstyrelsen kan årsmötet, för att hedra personer för mycket
framstående insatser och långvarigt engagemang av exceptionell betydelse för förbundet, utse
dem till hedersmedlemmar i förbundet på livstid.
§ 2.8.1 Astronomisk Ungdom skall föra register över sina hedersmedlemmar.

3

Årsmöte

§ 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ.
§ 3.2 Årsmötet skall hållas varje år, med cirka tolv månaders mellanrum.
§ 3.3 Vid årsmötet har alla medlemmar, styrelsen, och revisorer rätt att närvara, yttra sig, och
lägga yrkanden.
§ 3.4 Varje medlem har en och endast en röst.
§ 3.4.1 Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
§ 3.4.2 Stödmedlemskap och hedersmedlemskap ger i sig inte rösträtt.
§ 3.5 Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till samtliga
medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.
§ 3.5.1 Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemmar till hands senast en
vecka före årsmötet.

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

§ 3.6 Ordinarie årsmöte ska behandla följande ärenden:
• Verksamhetsberättelse med årsbokslut eller årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse
• Fastställande av verksamhetsplan
• Fastställande av årsavgift för stödmedlemmar
• Inkomna motioner
• Val av förbundsordförande
• Val av övriga styrelseledamöter
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Övriga frågor
§ 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar rätt att lämna motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
§ 3.8 Extra årsmöte skall utlysas om:
• Förbundsstyrelsen beslutar detta
• En revisor så begär
• Minst tjugo medlemmar eller minst en tiondel av förbundets medlemmar,
vilkendera som är högst, så begär
§ 3.8.1 Extra årsmöten skall hållas snarast möjligt efter utlysning.

4

Förbundsstyrelse

§ 4.1 Förbundsstyrelsens sätesort är Stockholm.
§ 4.2 Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och
högst tio övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet.
§ 4.2.1Förbundsstyrelsen skall inom sig utse en vice ordförande, en ständig sekreterare,
och en skattmästare, samt andra poster om den så väljer.
§ 4.3 Styrelsemötet är beslutsmässigt när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är
närvarande.
§ 4.3.1 Kallelse ska ha avsänts till samtliga ledamöter senast en vecka innan mötet.
§ 4.4 Styrelsens beslut gäller den mening som minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna stödjer.
§ 4.4.1 Vid lika röstantal har förbundsordföranden utslagsröst.
§ 4.5 Förbundsstyrelsen skall utse en eller flera firmatecknare.

5

Redovisning

§ 5.1 Astronomisk Ungdoms bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer
med god redovisningssed och i enlighet med gällande bokföringslag.
§ 5.2 Astronomisk Ungdom skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med ett årsbokslut,
eller årsredovisning om lag så kräver.
§ 5.2.1Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, för ett räkenskapsår skall vara
revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

6

Revisorer

§ 6.1 Årsmötet utser två ordinarie revisorer, varav en godkänd eller auktoriserad revisor, och en
ideell verksamhetsrevisor, samt en personlig suppleant till vardera dessa.
§ 6.2 Revisorerna skall granska förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens förvaltning.
§ 6.2.1 Det åligger revisorerna att upprätta en revisionsberättelse till årsmötet.

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
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§ 6.2.2 I revisionsberättelsen skall det finnas förslag till beslut i frågorna om
fastställande av resultat- och balansräkning samt om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
§ 6.3 Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed.

7

Utträde, avregistrering och uteslutning

§ 7.1 Medlemsförening, medlem, eller stödmedlem, som önskar att utträda ur förbundet, kangöra
detta genom att skriftligen meddela förbundsstyrelsen.
§ 7.2 En medlemsförening kan avregistreras ur förbundet om den inte redovisat årsmöte,
verksamhet eller medlemmar under ett års tid.
§ 7.3Medlemsföreningar, medlemmar, eller stödmedlemmar, som bryter mot förbundets stadgar,
skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan uteslutas med omedelbar verkan av
förbundsstyrelsen.
§ 7.3.1 Uteslutningen skall bekräftas av årsmötet, varvid den uteslutna har
yttranderätt.
§ 7.3.2 Den uteslutna fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom förbundet med
omedelbar verkan.
§ 7.3.3 Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om
förbundsstyrelsen godkänner detta.

att 2

ändra kapitel 1, 8, samt 9 i Astronomisk Ungdoms stadgar från
_____________________________________________________________________________
1

Syfte och verksamhet

§ 1.1
§ 1.2

§ 1.3
§ 1.6
§ 1.7

Astronomisk Ungdom är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförening.
Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart hos
unga i Sverige.
I detta syfte (specificerat i §1.2) anordnar föreningen bland annat astronomiläger, star
partyn, astronomitävlingar, stipendieutdelningar, med mera, samt driver hemsidan
http://www.astronomiskungdom.se.
Astronomisk Ungdom och därtill förenade verksamheter skall genomsyras av ett
vetenskapligt förhållningssätt.
Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation.
Astronomisk Ungdoms verksamhetsområde spänner över hela Sverige.
Astronomisk Ungdoms verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret.

8

Stadgeändring

§ 1.3

§ 1.4

§ 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst två
tredjedels majoritet.
§ 8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen
samt i de ärenden som enig stämma beslutar upptaga.
§ 8.1.2 För att ändra §1 Syfte och verksamhet, §8 Stadgeändring eller §9 Upplösning
krävs att beslutet tas på två ordinarie årsmöten i rad

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

9

Upplösning

§ 9.1

Beslut om upplösning av Astronomisk Ungdom kan endast fattas med två på varandra
följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena.
§ 9.1.1 Vid sådan upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till
bestämt ändamål enligt § 1.2.

_____________________________________________________________________________
till
_____________________________________________________________________________
1

Syfte och verksamhet

§ 1.1 Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart hos unga i
Sverige.
§ 1.2 Astronomisk Ungdoms vision är ”Den självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse för
unga”.
§ 1.3 Astronomisk Ungdom är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförbund.
§ 1.4 Astronomisk Ungdom och därtill förenade verksamheter skall genomsyras av ett
vetenskapligt förhållningssätt.
§ 1.5 Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation.
§ 1.6 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret.

8

Stadgeändring

§ 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst två tredjedels
majoritet.
§ 8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen
samt i de ärenden som enig stämma beslutar upptaga.
§ 8.1.2 För att ändra § 1 Syfte och verksamhet, § 8 Stadgeändring eller § 9 Upplösning,
krävs att beslutet tas på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

9

Upplösning

§ 9.1 Beslut om upplösning av Astronomisk Ungdom kan endast fattas med två på varandra
följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena.
§ 9.1.1 Vid sådan upplösning av förbundet skall förbundets tillgångar användas till
bestämt ändamål enligt § 1.1.

som träder i kraft med omedelbar verkan om bifall vinns även vid nästa
ordinarie årsmöte.

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

Stadgar för
Astronomisk Ungdom
Antagna vid det konstituerande årsmötet 2012-08-19, med ändringar antagna vid årsmöten 2014-0330, 2016-03-06 samt 2017-XX-XX.

1

Syfte och verksamhet

§ 1.1 Astronomisk Ungdoms syfte är att främja
intresset för astronomi och rymdfart hos unga i
Sverige.
§ 1.2 Astronomisk Ungdoms vision är ”Den
självklara vägen till ett utvecklat rymdintresse för
unga”.
§ 1.3 Astronomisk Ungdom är Svenska
Astronomiska Sällskapets ungdomsförbund.
§ 1.4 Astronomisk Ungdom och därtill
förenade verksamheter skall genomsyras av ett
vetenskapligt förhållningssätt.
§ 1.5 Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell organisation.
§ 1.6 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår
och räkenskapsår följer kalenderåret.

2

Medlemskap och föreningar

§ 2.1 Förbundsstyrelsen kan efter skriftlig
ansökan från en förening, besluta att godkänna
registrering av den som medlemsförening i
förbundet.
§ 2.2 För att kunna antas som och förbli
medlemsförening skall föreningen verka i
enlighet med förbundets syfte och stadgar.

§ 2.2.1 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina medlemsföreningar.
§ 2.3 Medlemmar i till förbundet anslutna
medlemsföreningar är också medlemmar i
förbundet, så länge de är fysiska personer.
§ 2.4 Medlemmar i medlemsföreningar skall
varje år aktivt ta ställning för sitt medlemskap.
§ 2.4.1 Medlemsföreningarna skall föra
register över sina medlemmar.
§ 2.5 Förbundet får från en medlemsförening
inhämta de upplysningar som är nödvändiga för
att förbundet skall kunna genomföra sin
verksamhet.
§ 2.6 Medlemsföreningarna utformar fritt sin
verksamhet, och råder själva över sina tillgångar.
§ 2.7 Enskilda fysiska personer kan ingå
stödmedlemskap i Astronomisk Ungdom genom
skriftlig anmälan till sekreteraren, samt
erläggande av årsavgift.
§ 2.7.1 Stödmedlemskapets årsavgifts
storlek bestäms av årsmötet.
§ 2.7.2 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina stödmedlemmar.
§ 2.8 Efter förslag från förbundsstyrelsen kan
årsmötet, för att hedra personer för mycket
framstående insatser och långvarigt
engagemang av exceptionell betydelse för
förbundet, utse dem till hedersmedlemmar i

förbundet på livstid.
§ 2.8.1 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina hedersmedlemmar.

3

• Övriga frågor
§ 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar
rätt att lämna motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast tre
veckor före årsmötet.

Årsmöte

§ 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst
beslutande organ.

§ 3.8

§ 3.2 Årsmötet skall hållas varje år, med cirka
tolv månaders mellanrum.
§ 3.3 Vid årsmötet har alla medlemmar,
styrelsen, och revisorer rätt att närvara, yttra sig,
och lägga yrkanden.
§ 3.4

§ 3.8.1 Extra årsmöten skall hållas snarast
möjligt efter utlysning.

Varje medlem har en och endast en röst.
§ 3.4.1 Röstning genom fullmakt är inte
tillåten.
§ 3.4.2 Stödmedlemskap och
hedersmedlemskap ger i sig inte rösträtt.

§ 3.5 Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig
eller elektronisk kallelse har avsänts till samtliga
medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.
§ 3.5.1 Årsmöteshandlingarna skall vara
samtliga medlemmar till hands senast en
vecka före årsmötet.
§ 3.6

Extra årsmöte skall utlysas om:
• Förbundsstyrelsen beslutar detta
• En revisor så begär
• Minst tjugo medlemmar eller minst en
tiondel av förbundets medlemmar,
vilkendera som är högst, så begär

Ordinarie årsmöte ska behandla följande
ärenden:
• Verksamhetsberättelse med
årsbokslut eller årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Ansvarsfrihet för avgående
förbundsstyrelse
• Fastställande av verksamhetsplan
• Fastställande av årsavgift för
stödmedlemmar
• Inkomna motioner
• Val av förbundsordförande
• Val av övriga styrelseledamöter
• Val av revisorer
• Val av valberedning

4

Förbundsstyrelse

§ 4.1 Förbundsstyrelsens sätesort är
Stockholm.
§ 4.2 Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse
skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och
högst tio övriga ledamöter, vilka utses av
årsmötet.
§ 4.2.1 Förbundsstyrelsen skall inom sig
utse en vice ordförande, en ständig
sekreterare, och en skattmästare, samt
andra poster om den så väljer.
§ 4.3 Styrelsemötet är beslutsmässigt när
samtliga ledamöter är kallade och minst hälften
är närvarande.
§ 4.3.1 Kallelse ska ha avsänts till samtliga
ledamöter senast en vecka innan mötet.
§ 4.4 Styrelsens beslut gäller den mening som
minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna stödjer.
§ 4.4.1 Vid lika röstantal har förbundsordföranden utslagsröst.

§ 4.5 Förbundsstyrelsen skall utse en eller flera
firmatecknare.

5

Redovisning

§ 5.1 Astronomisk Ungdoms
bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt
som överensstämmer med god redovisningssed
och i enlighet med gällande bokföringslag.
§ 5.2 Astronomisk Ungdom skall för varje
räkenskapsår avsluta bokföringen med ett
årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver.
§ 5.2.1 Årsbokslut, eller årsredovisning
om lag så kräver, för ett räkenskapsår
skall vara revisorerna tillhanda senast två
veckor före årsmötet.

6

7
Utträde, avregistrering och
uteslutning
§ 7.1 Medlemsförening, medlem, eller
stödmedlem, som önskar att utträda ur
förbundet, kan göra detta genom att skriftligen
meddela förbundsstyrelsen.
§ 7.2 En medlemsförening kan avregistreras ur
förbundet om den inte redovisat årsmöte,
verksamhet eller medlemmar under ett års tid.
§ 7.3 Medlemsföreningar, medlemmar, eller
stödmedlemmar, som bryter mot förbundets
stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar
dess syfte, kan uteslutas med omedelbar verkan
av förbundsstyrelsen.
§ 7.3.1 Uteslutningen skall bekräftas av
årsmötet, varvid den uteslutna har
yttranderätt.

Revisorer

§ 7.3.2 Den uteslutna fråntas samtliga
förtroendeuppdrag inom förbundet med
omedelbar verkan.

§ 6.1 Årsmötet utser två ordinarie revisorer,
varav en godkänd eller auktoriserad revisor, och
en ideell verksamhetsrevisor, samt en personlig
suppleant till vardera dessa.
§ 6.2 Revisorerna skall granska förbundets
räkenskaper och förbundsstyrelsens förvaltning.
§ 6.2.1 Det åligger revisorerna att
upprätta en revisionsberättelse till
årsmötet.
§ 6.2.2 I revisionsberättelsen skall det
finnas förslag till beslut i frågorna om
fastställande av resultat- och
balansräkning samt om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
§ 6.3 Revisionen ska utföras i enlighet med god
revisionssed.

§ 7.3.3 Utesluten medlem kan endast
erhålla nytt medlemskap om
förbundsstyrelsen godkänner detta.

8

Stadgeändring

§ 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut
vid ordinarie årsmöte med minst två tredjedels
majoritet.
§ 8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i de
ärenden som uttryckligen angivits i
kallelsen samt i de ärenden som enig
stämma beslutar upptaga.
§ 8.1.2 För att ändra § 1 Syfte och
verksamhet, § 8 Stadgeändring eller § 9
Upplösning, krävs att beslutet tas på två
på varandra följande ordinarie årsmöten.

9

Upplösning

§ 9.1 Beslut om upplösning av Astronomisk
Ungdom kan endast fattas med två på varandra
följande ordinarie årsmöten med minst två
tredjedels majoritet vid båda tillfällena.
§ 9.1.1 Vid sådan upplösning av
förbundet skall förbundets tillgångar
användas till bestämt ändamål enligt
§ 1.1.

Stadgar för Astronomisk Ungdom
Antagna vid konstituerande årsmöte den 19 aug. 2012, med ändringar
antagna vid årsmöte den 30 mar. 2014.

1

Syfte och verksamhet

§2.1.2 Astronomisk Ungdom ska föra register över sina medlemmar.

§1.1 Astronomisk Ungdom är Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförening.

3

Årsmöte

§1.2 Astronomisk Ungdoms syfte är att
främja intresset för astronomi och rymdfart
§3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms
hos unga i Sverige.
högst beslutande organ.
§1.3 I detta syfte (specificerat i §1.2) an§3.1.1 Årsmötet skall hållas varje år senast
ordnar föreningen bland annat astronomiläinnan december månads utgång.
ger, star partyn, astronomitävlingar, stipendieutdelningar, med mera, samt driver hem- §3.1.2 Årsmötet bör hållas med cirka tolv
sidan http://www.astronomiskungdom.se. månaders mellanrum.
§1.4 Astronomisk Ungdom och därtill före- §3.2 Vid årsmötet har alla medlemmar, stynade verksamheter skall genomsyras av ett relsen och revisorer rätt att närvara, yttra
vetenskapligt förhållningssätt.
sig och lägga yrkanden.
§1.3 Astronomisk Ungdom är en partipoli- §3.3 Varje medlem har en och endast en
tiskt och religiöst obunden ideell organisa- röst.
tion.
§3.4 Årsmötet är beslutsmässig om skrift§1.6 Astronomisk Ungdoms verksamhets- lig eller elektronisk kallelse har avsänts till
samtliga medlemmar senast två veckor före
område spänner över hela Sverige.
årsmötet.
§1.7 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår
§3.4.1 Årsmöteshandlingarna skall vara
och räkenskapsår följer kalenderåret.
samtliga medlemmar tillhanda senast två
veckor före årsmötet.

2

Medlemmar

§3.5 Årsmötet ska behandla följande ärenden:

§2.1 Medlemskap ingås i Astronomisk Ungdom genom skriftlig anmälan till sekreteraren samt erläggande av årsavgift.

•
•
•
•
•

§2.1.1 Årsavgiftens storlek för nästkommande år bestäms vid årsmötet.
1

Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av föreningsordförande
Val av övriga styrelseledamöter

• Val av revisorer

som minst hälften av de närvarande styrelsemedlemmarna stödjer.

• Fastställande av medlemsavgift

§4.4.1 Vid lika röstantal har styrelseordföranden utslagsröst.

• Val av valberedning
• Motioner

• Övriga frågor

§4.5 Styrelsen ansvarar för Astronomisk
§3.6 Vid val av styrelse skall årsmötet ef- Ungdoms centrala verksamheter.
tersträva stor spridning med avseende på §4.6 Styrelsen utser en eller flera firmateckutbildning, geografi, kön, och ålder bland nare inom sig.
ledamöterna.
§3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar rätt att lämna motioner

5

Redovisning

§3.7.1 Motion skall vara styrelsen tillhanda
senast en vecka före årsmötet.
§5.1 Astronomisk Ungdoms bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som
§3.8 Extra årsmöte skall utlysas av styrelöverensstämmer med god redovisningssen om:
sed och i enlighet med bokföringslagen
(1999:1078).
• Styrelsen beslutar detta
• En revisor så begär

§5.2 Astronomisk Ungdom skall för varje
• Minst tjugo medlemmar eller minst en räkenskapsår avsluta bokföringen med ett
tiondel av föreningens medlemmar, vil- årsbokslut eller, om lag så kräver, årsredoketdera som är högst, så begär.
visning.

4

§5.2.1 Årsbokslut, eller årsredovisning om
lag så kräver, för ett räkenskapsår skall vara
revisorerna tillhanda senast två veckor före
årsmötet.

Styrelse

§4.1 Styrelsens sätesort är i Stockholm
§4.2 Astronomisk Ungdoms styrelse skall
Revisorer
förutom ordförande bestå av lägst fyra och 6
högst tio övriga ledamöter, vilka utses av
årsmötet.
§6.1 Årsmötet utser två revisorer.
§4.2.1 Styrelsen skall inom sig utse en sek- §6.2 Revisorerna skall granska föreningens
reterare och en kassör, samt andra poster årsbokslut, eller årsredovisning om lag så
om den så väljer.
kräver, och bokföring, samt styrelsens förvaltning.
§4.3 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften §6.2.1 Det åligger revisorerna att verkstälär närvarande.
la årlig revision och avge revisionsberättel§4.3.1 Kallelse ska ha avsänts till samtliga se till årsmötet med uttalande om huruvida
årsbokslutet, eller årsredovisningen om lag
ledamöter senast en vecka i förväg.
så kräver, upprättats i enlighet med god re§4.4 Styrelsens beslut gäller den mening dovisningssed.
2

§6.2.2 Det åligger revisorerna att uttala sig 9
Upplösning
angående fastställande av resultat- och balansräkningen. Revisorerna skall vidare ut- §9.1 Beslut om upplösning av Astronotala sig angående ansvarsfrihet för styrel- misk Ungdom kan endast fattas med två på
sens ledamöter.
varandra följande ordinarie årsmöten med
§6.3 Revisionen ska utföras i enlighet med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena.
god revisionssed.

7

§9.1.1 Vid sådan upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar användas till
bestämt ändamål enligt § 1.2.

Uteslutning

§7.1 Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte, kan uteslutas av styrelsen med omedelbar verkan.
§7.1.1 Uteslutningen skall bekräftas av
årsmötet, varvid den uteslutne har yttranderätt.
§7.1.2 Den uteslutne fråntas samtliga förtroendeuppdrag inom föreningen med omedelbar verkan.
§7.1.3 Utesluten medlem kan endast erhålla nytt medlemskap om styrelsen godkänner
detta.

8

Stadgeändring

§8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst två
tredjedels majoritet.
§8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i de
ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen samt i de ärenden som enig stämma beslutar upptaga.
§8.1.2 För att ändra §1 Syfte och verksamhet, §8 Stadgeändring eller §9 Upplösning krävs att beslutet tas på två ordinarie
årsmöten i rad.
3

Stadgar för
Astronomisk Ungdom
Antagna vid det konstituerande årsmötet 2012-08-19, med ändringar antagna vid årsmöten 2014-0330, och 2016-03-06.

1

Syfte och verksamhet

§ 1.1 Astronomisk Ungdom är Svenska
Astronomiska Sällskapets ungdomsförening.
§ 1.2 Astronomisk Ungdoms syfte är att främja
intresset för astronomi och rymdfart hos unga i
Sverige.
§ 1.3 I detta syfte (specificerat i §1.2) anordnar
föreningen bland annat astronomiläger, star
partyn, astronomitävlingar, stipendieutdelningar,
med mera, samt driver hemsidan
http://www.astronomiskungdom.se.
§ 1.4 Astronomisk Ungdom och därtill förenade
verksamheter skall genomsyras av ett
vetenskapligt förhållningssätt.

§ 2.2 För att kunna antas som och förbli
medlemsförening skall föreningen verka i
enlighet med förbundets syfte och stadgar.
§ 2.2.1 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina medlemsföreningar.
§ 2.3 Medlemmar i till förbundet anslutna
medlemsföreningar är också medlemmar i
förbundet, så länge de är fysiska personer.
§ 2.4 Medlemmar i medlemsföreningar skall
varje år aktivt ta ställning för sitt medlemskap.
§ 2.4.1 Medlemsföreningarna skall föra
register över sina medlemmar.

§ 1.3 Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell organisation.

§ 2.5 Förbundet får från en medlemsförening
inhämta de upplysningar som är nödvändiga för
att förbundet skall kunna genomföra sin
verksamhet.

§ 1.6 Astronomisk Ungdoms
verksamhetsområde spänner över hela Sverige.

§ 2.6 Medlemsföreningarna utformar fritt sin
verksamhet, och råder själva över sina tillgångar.

§ 1.7 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår och
räkenskapsår följer kalenderåret.

§ 2.7 Enskilda fysiska personer kan ingå
stödmedlemskap i Astronomisk Ungdom genom
skriftlig anmälan till sekreteraren, samt
erläggande av årsavgift.

2

Medlemskap och föreningar

§ 2.1 Förbundsstyrelsen kan efter skriftlig
ansökan från en förening, besluta att godkänna
registrering av den som medlemsförening i
förbundet.

§ 2.7.1 Stödmedlemskapets årsavgifts
storlek bestäms av årsmötet.
§ 2.7.2 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina stödmedlemmar.
§ 2.8 Efter förslag från förbundsstyrelsen kan
årsmötet, för att hedra personer för mycket

framstående insatser och långvarigt
engagemang av exceptionell betydelse för
förbundet, utse dem till hedersmedlemmar i
förbundet på livstid.
§ 2.8.1 Astronomisk Ungdom skall föra
register över sina hedersmedlemmar.

3

•
•
•
•

§ 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar
rätt att lämna motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast tre
veckor före årsmötet.

Årsmöte

§ 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst
beslutande organ.

§ 3.8

§ 3.2 Årsmötet skall hållas varje år, med cirka
tolv månaders mellanrum.
§ 3.3 Vid årsmötet har alla medlemmar,
styrelsen, och revisorer rätt att närvara, yttra sig,
och lägga yrkanden.
§ 3.4

Extra årsmöte skall utlysas om:
• Förbundsstyrelsen beslutar detta
• En revisor så begär
• Minst tjugo medlemmar eller minst en
tiondel av förbundets medlemmar,
vilkendera som är högst, så begär
§ 3.8.1 Extra årsmöten skall hållas snarast
möjligt efter utlysning.

Varje medlem har en och endast en röst.
§ 3.4.1 Röstning genom fullmakt är inte
tillåten.
§ 3.4.2 Stödmedlemskap och
hedersmedlemskap ger i sig inte rösträtt.

§ 3.5 Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig
eller elektronisk kallelse har avsänts till samtliga
medlemmar senast fyra veckor före årsmötet.
§ 3.5.1 Årsmöteshandlingarna skall vara
samtliga medlemmar till hands senast en
vecka före årsmötet.
§ 3.6

Val av övriga styrelseledamöter
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor

Ordinarie årsmöte ska behandla följande
ärenden:
• Verksamhetsberättelse med
årsbokslut eller årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Ansvarsfrihet för avgående
förbundsstyrelse
• Fastställande av verksamhetsplan
• Fastställande av årsavgift för
stödmedlemmar
• Inkomna motioner
• Val av förbundsordförande

4

Förbundsstyrelse

§ 4.1 Förbundsstyrelsens sätesort är
Stockholm.
§ 4.2 Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse
skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och
högst tio övriga ledamöter, vilka utses av
årsmötet.
§ 4.2.1 Förbundsstyrelsen skall inom sig
utse en vice ordförande, en ständig
sekreterare, och en skattmästare, samt
andra poster om den så väljer.
§ 4.3 Styrelsemötet är beslutsmässigt när
samtliga ledamöter är kallade och minst hälften
är närvarande.
§ 4.3.1 Kallelse ska ha avsänts till samtliga
ledamöter senast en vecka innan mötet.
§ 4.4 Styrelsens beslut gäller den mening som
minst hälften av de närvarande styrelseledamöterna stödjer.

§ 4.4.1 Vid lika röstantal har förbundsordföranden utslagsröst.
§ 4.5 Förbundsstyrelsen skall utse en eller flera
firmatecknare.

5

Redovisning

§ 5.1 Astronomisk Ungdoms
bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt
som överensstämmer med god redovisningssed
och i enlighet med gällande bokföringslag.
§ 5.2 Astronomisk Ungdom skall för varje
räkenskapsår avsluta bokföringen med ett
årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver.

7
Utträde, avregistrering och
uteslutning
§ 7.1 Medlemsförening, medlem, eller
stödmedlem, som önskar att utträda ur
förbundet, kan göra detta genom att skriftligen
meddela förbundsstyrelsen.
§ 7.2 En medlemsförening kan avregistreras ur
förbundet om den inte redovisat årsmöte,
verksamhet eller medlemmar under ett års tid.
§ 7.3 Medlemsföreningar, medlemmar, eller
stödmedlemmar, som bryter mot förbundets
stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar
dess syfte, kan uteslutas med omedelbar verkan
av förbundsstyrelsen.

§ 5.2.1 Årsbokslut, eller årsredovisning
om lag så kräver, för ett räkenskapsår
skall vara revisorerna tillhanda senast två
veckor före årsmötet.

6

§ 7.3.1 Uteslutningen skall bekräftas av
årsmötet, varvid den uteslutna har
yttranderätt.
§ 7.3.2 Den uteslutna fråntas samtliga
förtroendeuppdrag inom förbundet med
omedelbar verkan.

Revisorer

§ 7.3.3 Utesluten medlem kan endast
erhålla nytt medlemskap om
förbundsstyrelsen godkänner detta.

§ 6.1 Årsmötet utser två ordinarie revisorer,
varav en godkänd eller auktoriserad revisor, och
en ideell verksamhetsrevisor, samt en personlig
suppleant till vardera dessa.
§ 6.2 Revisorerna skall granska förbundets
räkenskaper och förbundsstyrelsens förvaltning.
§ 6.2.1 Det åligger revisorerna att
upprätta en revisionsberättelse till
årsmötet.
§ 6.2.2 I revisionsberättelsen skall det
finnas förslag till beslut i frågorna om
fastställande av resultat- och
balansräkning samt om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.
§ 6.3 Revisionen ska utföras i enlighet med god
revisionssed.

8

Stadgeändring

§ 8.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut
vid ordinarie årsmöte med minst två tredjedels
majoritet.
§ 8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i de
ärenden som uttryckligen angivits i
kallelsen samt i de ärenden som enig
stämma beslutar upptaga.
§ 8.1.2 För att ändra §1 Syfte och
verksamhet, §8 Stadgeändring eller §9
Upplösning krävs att beslutet tas på två
ordinarie årsmöten i rad.

9

Upplösning

§ 9.1 Beslut om upplösning av Astronomisk
Ungdom kan endast fattas med två på varandra
följande ordinarie årsmöten med minst två
tredjedels majoritet vid båda tillfällena.
§ 9.1.1 Vid sådan upplösning av föreningen
skall föreningens tillgångar användas till
bestämt ändamål enligt § 1.2.

Proposition - Måldokument
I Astronomisk Ungdoms stadgar framgår förbundets syfte. Det talar om varför Astronomisk
Ungdom finns, men det säger inte jättemycket om vilka vägar vi ska ta för att nå dit. Därför antogs
ett måldokument under årsmötet 2014, där det definierades vilka mål som Astronomisk Ungdom
ska uppnå på årsbasis och på längre sikt. Se bilaga för måldokumentet som antogs 2014.
Sedan 2014 har dock Astronomisk Ungdom genomgått en mycket stor utveckling, och de flesta
målen som sattes 2014 har redan uppnåtts; även de delmål som var satta till att uppnås till år
2019 är redan uppnådda. Därför är det dags att anta ett nytt måldokument för förbundet; denna
gång skriven på en mer strategisk och tidlös form, men som ändå ger förbundsstyrelsen och
personal nödvändig ledning i operativa frågor och visar vägen framåt under överskådlig tid
framöver.
Detta nya förslag till strategiskt måldokument har arbetats fram av styrelsen under sommaren
och hösten 2015. Tanken är att detta dokument skall vara ett styrdokument som ligger mellan
stadgarna (som förändras mycket sällan) och verksamhetsplanen (som förändras varje år), både i
nivå och varaktighet.
Förslag till beslut
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet
att

anta Måldokument för Astronomisk Ungdom enligt bilaga.

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

Måldokument för Astronomisk Ungdom
Syfte & vision
Astronomisk Ungdom är ett ideellt ungdomsförbund med syfte ”att främja intresset för astronomi
och rymdfart hos unga i Sverige”. Förbundets vision är ”Den självklara vägen till ett utvecklat
rymdintresse för unga”.

Mål & strategier
För att fylla sitt syfte arrangerar AU både verksamhet som riktar sig inåt till våra befintliga
medlemmar, och verksamhet som riktar sig utåt till alla barn och unga i Sverige. Våra prioriterade
målgrupper är därför:
•

Förbundsmedlemmar

•

Barn och unga, 6-25 år

AU använder sig också utav intermediärer, alltså förmedlande aktörer, för att effektivt nå ut till
våra prioriterade målgrupper indirekt. Dessa övriga målgrupper är:
•

Allmänheten

•

Föräldrar

•

Lärare och utbildande institutioner

•

Näringsliv och rymdindustri

•

Politiker och beslutsfattare

•

Journalister och opinionsbildare

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

Genom kontakt med dessa målgrupper strävar Astronomisk Ungdom efter att uppnå följande
mål:

Mål 1 – Att skapa förutsättningar för unga rymdintresserade att utöva sitt intresse och
fördjupa sina kunskaper inom astronomi och rymdteknik.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Sommarforskarskola

•

Läger

•

Prenumeration på Populär Astronomi

•

Poddradio

•

Flöde i sociala medier

Mål 2 – Att vara en mötesplats som skapar gemenskap och känsla av tillhörighet kring
ungas eget rymdintresse.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Läger

•

Föreningar

•

Sommarforskarskola

•

Forum

•

Konferens

Mål 3 – Att väcka intresse för rymden hos unga som inte redan har det.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Flöde i sociala medier

•

Mässor & temadagar

•

Trottoarastronomi

•

Poddradio

•

Nationellt resurscentrum för astronomi

Mål 4 – Att främja ungas ledarskap och initiativtagande kring rymden.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Föreningar

•

Förbundsstyrelse

•

Läger

•

Sommarforskarskola

•

Trottoarastronomi

Mål 5 – Att främja internationella samarbeten, utbyten och möten mellan unga
rymdintresserade världen över.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Internationella resestipendier

•

Läger med internationellt intag

•

Sällskapsresor och studiebesök utomlands

Mål 6 – Att vara en öppen och aktiv rymdorganisation, vars alla delar utvecklas och
samverkar med varandra.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Årsmöte

•

Kansli

•

Medlemsbrev

•

Förbundsstyrelse

•

Konferens

Mål 7 – Att inspirera unga till utbildning och karriär inom astronomi och rymdteknik,
för att främja en stark svensk rymdindustri och framstående astronomisk forskning.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Sommarforskarskola

•

Nationellt resurscentrum för astronomi

•

Läger

•

Poddradio

•

Bloggportal

Mål 8 – Att stödja lärare till att ge undervisning i astronomi och rymdvetenskap som
utmanar elever på alla nivåer.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Nationellt resurscentrum för astronomi

Mål 9 – Att bilda opinion för att satsa mer resurser på rymdrelaterad utbildning,
forskning, och industri, för att värna Sverige som rymdnation.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Flöde i sociala medier

•

Vara remissinstans i rymdfrågor

•

Sommarforskarskola

•

Debattartiklar

Mål 10 – Att uppmuntra media till en bra och rik rapportering om rymdrelaterade
forskningsrön, framsteg inom rymdfart, samt rymdaktiviteter i den ideella sektorn.
Exempel på strategier för att nå målet är
•

Innehåll i Populär Astronomi

•

Poddradio

•

Pressmeddelanden

•

Närvaro i media

Metoder & verksamhet
AU:s verksamheter skall följa ett antal riktlinjer. Verksamheterna skall som helhet vara:
•

Långsiktiga

•

Rikstäckande

•

Skalbara

•

Spridda över året

•

Spridda över alla målgrupper

•

Heltäckande med avseende på målen

•

Samverkande sinsemellan

Måldokument för Astronomisk Ungdom

•
•

•

•

•

Att alla barn och ungdomar någon gång ska få ha tittat genom ett teleskop
Att till år 2019 ha minst 1000 medlemmar
o Att öka antalet medlemmar med minst 150 personer per år till 2019.
o Etablera lokalföreningar i 5 län till 2019
Behålla de medlemmar vi har genom ett ökat utbud av kommunikation och
verksamhet i vardagen
o Upprätthålla forum för diskussion av relevanta ämnen
o Fortsätta ha en stabil ekonomi och locka minst två huvudsponsorer
som sponsrar föreningen på årsbasis, utöver sponsorer till de läger
och aktiviteter vi ordnar
o Delta i minst ett stort rymdrelaterat evenemang per år
o Erbjuda minst 20 % av våra medlemmar platser på läger under året
o Till 2019 anordna 4 astronomiläger per år
Etablera en stabil marknadsföring
o Synas i media minst 10 gånger per år
o Sätta upp affischer på minst 10 grundskolor, 10 gymnasier och 5
högskolor per år
o Besöka minst 5 skolor och föreläsa om rymden per år
o Annonsera lokalt i samband med alla läger
o Erbjuda profilprodukter i samband med våra läger
o Upprätthålla ett starkt och stabilt flöde i våra sociala medier
Sträva efter att ha minst 10 medlemsträffar per år, exempelvis Rymdcaféer,
som inte arrangeras av styrelsen

Stockholm 28 februari 2016

Motion om ökad transparens
Som en snabbt växande förening så uppstår naturligt problem kring hur kommunikation mellan styrelse
och medlemmar ska ske. Det måste vara enkelt för en aktiv medlem att få tag i den information som
sökes och kunna sätta sig in i vad föreningen håller på med. Detta ska dessutom gå att göra på ett
objektivt och helst även anonymt sätt.
Främst finns det två olika typer av kommunikation:
•
•

Envägskommunikation när styrelse/projektledare informerar om verksamheter eller dylikt.
Tvåvägskommunikation när en medlem vill ha reda på något från styrelse/projektledare.

Envägskommunikationen tycker jag fungerar bra som den är idag med en kombination av mailutskick,
Facebook och hemsidan. Mycket av informationen i dessa kanaler är just tänkt som
envägskommunikation i form av konkret information. Om man som medlem istället vill ha information
om vad som händer med föreningen och vilka projekt som håller på att startas/drivas är man i dagsläget
utlämnad till att diskutera frågan med individer från styrelsen/projektgruppen. I sig är den typen av
kommunikation högst värdefull och bör bevaras, men det bör också gå att få tillgång till informationen
på ett mer objektivt sätt, exempelvis genom att lägga upp protokoll på hemsidan. Risken med att ha
detta upplägg består främst i att informationen kan upplevas som otillgänglig då man måste ta kontakt
med någon personligen samt att informationen som ges ut kan variera beroende på vem man frågar.
Under året, vad jag har förstått, har det varit ytterst svårt att få tag i styrelsemötesprotokoll och regeln
har snarare varit att inte lämna ut dessa. Detta då det krävs extra arbete att skriva om protokollen då de
innehåller känslig information. Att känsliga ämnen diskuteras på möten kan absolut vara, men i en
förening som Astronomisk Ungdom tycker jag det snarare borde vara undantag än regel. Detta då
Astronomisk Ungdom inte driver en verksamhet som bygger på affärshemligheter eller liknande. Utöver
problemen som kan uppstå under året med att det är svårt att sätta sig in i vad föreningen sysslar med så
blir det ytterst också en demokratisk fråga då det är väldigt svårt för årsmötet att utvärdera styrelsens
arbete på ett rättvist sätt.
Som ett första steg för att öppna upp föreningen mer bör mer mötesprotokoll läggas upp på hemsidan.
De styrelsemöten där beslut tas ska definitivt läggas upp, men i den mån det går så även protokoll från
projektmöten, diskussionsmöten och liknande. Utöver det finns det mer att göra, men för att hitta vad
som passar föreningen och vad som är rimligt föreslås istället en utredning. Utredningen kan generellt
fokusera på olika former av demokratiarbete, men mer specifikt på transparens och kommunikations
frågan.
Därför yrkar jag:
att
styrelsemötesprotokollen ska bli öppna dokument som finns tillgängliga på hemsidan senast en
(1) vecka efter mötet.
att

en utredning tillsätts med fokus på hur föreningen kan bli mer transparent i sitt arbete samt bli
bättre på att förmedla information till och engagera medlemmarna. Resultatet från utredningen
ska sedan presenteras på nästa årsmöte.

Erik Liliequist

Motionssvar från styrelsen
Kommunikationen och informationsflödet mellan förbundsstyrelse, medlemmar och förbundets
övriga delar är idag större än någonsin tidigare. Information om förbundets befintliga
verksamheter, nya verksamheter och förbundets övergripande utveckling tillgängliggörs idag i en
uppsjö kanaler som når medlemmar och allmänhet.
Alla som själva vill ta reda på vilka verksamheter som förbundet driver, finner fullständig
information om det på vår hemsida. Under fliken “Verksamheter” listas verksamheterna och envar
kan klicka sig vidare för att läsa mer om varje specifik verksamhet. Där finns också
kontaktuppgifter till projektledaren för respektive projekt.
Förutom att passivt erbjuda information via hemsidan så skickar förbundsstyrelsen även aktivt
och kontinuerligt ut information direkt till medlemmarna via sina Facebooksidor och andra sociala
kanaler, samt förbundets medlemsbrev till varje medlems egen epost-inkorg.
Medlemsbreven skickas numera ut månadsvis, och innehåller information om allt som händer i
förbundet, inklusive verksamheter i idéstadiet och under uppstart, och nyheter från såväl
projektgrupper som förbundsstyrelse, anställda, och medlemsföreningar. Formella beslut som
fattas av förbundsstyrelsen kommuniceras ut i medlemsbreven på ett lättillgängligt sätt, genom
rubriker, bilder, länkar, och löptext som ger en rik beskrivning och sammanhang.
Den stående kolumnen Vad händer i styrelsen? i medlemsbreven har som specifikt syfte att minska
klyftan mellan medlemmar och styrelse, bidra till ökad transparens, och uppmuntra till
tvåvägskommunikation och dialog medlemmar och styrelse emellan. Där står vilka frågor
styrelsen arbetar med för tillfället och vilka frågor som finns på horisonten.
Varje medlemsbrev avslutas med en uppmaning till läsaren att kontakta styrelsen vid frågor, idéer
eller synpunkter som rör styrelsen eller förbundet. Medlemmar uppmuntras således aktivt att
rikta frågor och synpunkter direkt till förbundsstyrelsen, istället för inofficiell kommunikation med
enskilda ledamöter och aktiva. Synpunkter och frågor som når förbundsstyrelsen besvaras alltid
snabbt och efter styrelsens bästa förmåga.
Förutom aktiva uppmaningar att kontakta styrelsen vid funderingar eller frågor via
medlemsbreven varje månad så startas då och då trådar i de båda Facebookgrupperna i
förbundet (den stora för samtliga medlemmar, samt den lilla för alla aktiva medlemmar) av
styrelseledamöter, för att uppmuntra till dialog och diskussion kring förbundet och dess
verksamheter och utveckling.

E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

Den årliga AU-konferensen, som gick av stapeln för första gången hösten 2015, syftar till att ge
samtliga aktiva i förbundet en god kunskap om förbundets struktur och verksamheter, samt
sittande förbundsstyrelses arbete, visioner och planer inför framtiden. Konferensen är dessutom
inte minst en mötesplats som syftar till ett utbyte av idéer och tankar kring förbundet både
mellan aktiva sinsemellan, och mellan aktiva och styrelsen. Under andra verksamheter som
anordnas av förbundet, exempelvis alla läger, uppmuntras även medlemmar att snacka med
närvarande förbundsstyrelseledamöter för att lära sig mer om förbundet och styrelsen.
Styrelsemötesprotokoll innehåller att-satser/beslutspunkter kring exempelvis antagande av nya
medlemsföreningar, val av projektledare, val av hederstipendiat, beviljande av bidrag, och dylikt.
Att publicera styrelsemötesprotokollen på hemsidan tillför inte någon extra information relativt
alla ovanstående informationskanaler och forum. Alla öppna beslut kommuniceras redan ut på
ett rikare och tydligare sätt än de kortfattade och torftiga att-satser som, utan sammanhang, finns
i ett protokoll, skulle ge.
Styrelsemötesprotokollen innehåller dessutom ofta känslig information som inte får spridas eller
ligga öppet på förbundets hemsida. Personfrågor såsom beslut rörande enskilda medlemmar
eller aktiva kan inte, av integritetsskäl, publiceras öppet. Frågor rörande förbundets ekonomiska
detaljredovisning och frågor rörande relationer och avtal med företagspartners kan inte heller
offentliggöras, av konkurrensskäl. Öppna versioner av styrelsemötesprotokollen, där känsligt
innehåll såsom ovanstående exempel tagits bort, skulle kunna publiceras via hemsidan. Men det
skulle samtidigt innebära omotiverat mycket administrativt merjobb för förbundets ständige
sekreterare och webmaster att genomföra detta.
Förutom formella styrelsemöten kommunicerar styrelsen dessutom genom informella
diskussionsmöten över Skype, genom en egen Facebookgrupp, Facebookchatt, mail, telefon, samt
IRL under styrelsehelger. Dessa informella mötesformer är inte beslutsfattande. Även
projektgrupper kommunicerar inbördes på liknande sätt.
Anteckningar från diskussioner inom styrelse/projektgrupper förs om alls knapphändigt, och är till
för att frånvarande diskussionsdeltagare ska kunna uppdatera sig efteråt om diskussionernas
innehåll. Anteckningar från sådana möten kan av integritetsskäl inte publiceras, då de enbart
innehåller information som rör enskilda ledamöters och aktivas egna åsikter i ej beslutade frågor.
Styrelseledamöter måste kunna diskutera fritt, och framföra alla idéer de har, utan att ha pressen
på sig att deras idéer och åsikter direkt kommer göras offentliga. Ledamöter och aktiva är inte
offentliga personer, och det finns en betydande risk för att ett offentliggörande av deras
individuella yttranden och åsikter kan ha negativa effekter på det öppna diskussionsklimatet i
styrelsen/projektgruppen. Diskussioner som rör företagspartners kan inte publiceras då det kan
riskera att skada förbundets relation med partnern i fråga, och skada framtida samarbete.

Publikation av projektgruppers egna anteckningar är också omöjlig, då dessa inte ställs under,
och ska inte heller ställas under, kravet att dela med sig av dylika anteckningar till
förbundsstyrelsen. Sådana anteckningar kan inte, och ska inte, begäras in ens av
förbundsstyrelsen. Förutom integritetskäl, är projektgrupperna inom förbundet till mycket stor
del självbestämmande, och begäran och insamling av sådana anteckningar är därmed helt
utesluten.
Förbundsstyrelsen är förtroendevalda av årsmötet, och det är de under samma möte
förtroendevalda revisorerna som innehar det formella uppdraget att granska styrelsens arbete
under verksamhetsåret. Revisorerna har löpande tillgång till samtliga styrelsemötesprotokoll (de
fullständiga versionerna), förbundets budget, bokföring och årsbokslut, verifikationer,
verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, och allt annat de begär tillgång till för att kunna
genomföra sin granskning. Styrelsens arbete utvärderas sedan av medlemmarna på ett
demokratiskt, rättvist och sedvanligt sätt under årsmötet, utifrån styrelsens
verksamhetsberättelse och revisorernas revisionsberättelse.
Mot bakgrund av ovanstående är det tydligt att förbundsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att
underhålla ett rikt informationsflöde till och dialog med medlemmarna om förbundets utveckling,
struktur och verksamheter. Åsikter från medlemmar ger effektivast utslag genom att direkt nå
förbundsstyrelsen, och förbundsstyrelsen bör således, med hänsyn till vad som är rimligt och
möjligt att dela med sig av, själva besluta hur de ska gå tillväga för att öka transparensen i
förbundet. Den styrelse som vid årsmötet 2016 kommer att väljas är helt ny, och bör få en chans
att själva utvärdera och förbättra förbundets kommunikationssystem, vilket ingår i
förtroendeuppdraget. Styrelsen är det organ som kan befästa medlemmars önskemål i
verkligheten på effektivast möjliga sätt.
En utredning skapar således ett onödigt byråkratiskt steg mellan styrelsen och förbundets
medlemmar. En utredning innebär i praktiken mycket mer jobb och pappersarbete av byråkratisk
karaktär, utan att effektivt förbättra transparensen på kort tid på ett sätt som den
förtroendevalda styrelsen genom ett kontinuerligt arbete för förbättrad kommunikation mellan
styrelse och medlemmar kan åstadkomma. En utredning på ett år skulle fördröja ytterligare
förbättringar på området med ett helt år; styrelsen skulle behöva invänta utredningens resultat,
men den kommande styrelsen vill fortsätta arbeta med dessa frågor direkt. Den nya styrelsen bör
få chansen att arbeta med denna fråga, och inte dras med en utredning kring ett upplevt problem
hos en tidigare styrelse.
I måldokumentet som ligger som proposition till årsmötet ingår följande mål:
Mål 6

Att vara en öppen och aktiv rymdorganisation, vars alla delar utvecklas och samverkar med varandra

En utredning krävs således inte, eftersom öppenhet i organisationen och gentemot
medlemmarna redan kommer utgöra ett av tio konkreta mål som styrelsen kommer åläggas
arbeta med under kommande år. Många förändringar och förbättringar har skett i år, och
styrelsen kommer alltså att fortsätta arbeta för detta i framtiden.
I förbundsstyrelsens förslag till ny policy ingår meningen:
All utveckling bör ske i linje med och i syfte att bättre uppfylla föreningens huvudsakliga målsättning och att
underlätta uppfyllande genom minskat administrativt arbete och förenklad arbetsgång, samt för att bidra till större
insyn i förbundet med hänsyn till demokrati och öppenhet.

Att styrelsen ska arbeta med att öka insynen, demokratin, och öppenheten kommer alltså att stå
med, men också att det administrativa arbetet ska minska. En administrativt betungande
utredning går alltså på tvärs med policyn, som redan kommer ha bra skrivelser om transparens.
Under kommande verksamhetsår ska förbundsstyrelsen fortsätta arbeta för en ökad transparens
och stor insyn i förbundet och förbundsstyrelsens arbete. Kommunikation med medlemmar i
form av medlemsbrev och uppdaterad hemsida ska vidareutvecklas, och en utvecklad
styrelsesida på hemsidan ska inrättas. Där ska information om vad styrelsen arbetar med och
strävar efter uppdateras kontinuerligt. Ytterligare exempel på åtgärder för ökad transparens är
inrättande av en strategi för ett antal år framöver, där det framgår vilka metoder
förbundsstyrelsen ska arbeta med för att i så stor utsträckning som möjligt uppfylla målen i
förbundets måldokument. Detta tydliggör för medlemmar i vilken riktning förbundet utvecklas,
och vilka visioner som finns för förbundets framtid.
Med ovanstående beskrivning och motivering anser styrelsen motionen besvarad. Styrelsen yrkar
avslag på motionen i sin helhet, men bifall på en modifierad version av dess första att-sats; att
öppna versioner av styrelsemötesprotokollen skall publiceras via hemsidan efter att de blivit
justerade.
Förslag till beslut:
att

styrelsemötesprotokollen skall publiceras via hemsidan så snart efter
justering som möjligt. Känsligt innehåll som eventuellt kan vara skadligt
för förbundets relationer med företagspartners eller personlig
integritet hos anställda och aktiva skall inte ingå i dessa.

att

avslå motionen i sin helhet.

Förbundsstyrelsen, Astronomisk Ungdom
Linnéa Lindh och Anna Larsson reserverade sig mot motionssvaret

Jämkning med styrelsens förslag från
motionären
Övergripande tycker jag att styrelsens svar är välgrundat och utförligt. Angående den första attsatsen som styrelsen föreslår står jag helt bakom den omformuleringen då det i min värld är
självklart att de ska vara justerade innan de kommer upp på hemsidan. Punkten gällande
utredning tycker jag också är besvarad genom styrelsens utförliga svar, och har svårt att se vad en
utredning kan komma fram till utöver det som nämns i svaret. Jag stödjer alltså styrelsens förslag i
sin helhet.

Erik Lilliequist

Efter att det kommit till motionärens kännedom att två ledamöter ur styrelsen reserverat sig mot
motionssvaret, drog han tillbaka sin jämkning.

Motyrkande
Årets styrelse har lidit av många, stora och känsliga problem. Konflikter har genomsyrat
verksamhetsåret vilket har gjort stort avtryck på styrelsearbetet, på ett
genomgående negativt vis. Ett exempel på detta är hur kommunikationen i styrelsen
har skötts. Något jag sent blev medveten om var hur mycket av styrelsens
kommunikation som inte skedde där styrelsen kunde ta del av den. Istället så har
beslut tagits i stängda chattar, strategier har analyserats på ett privat plan och i
slutändan har det lett till odemokratiska beslut då inte alla ledamöter varit fullt
informerade i alla frågor, eller fått vinklad information.
Jag som styrelseledamot har alltså haft dålig koll på hur beslut i förbundsstyrelsen har
fattats, och tycker själv ibland att det är svårt att ha en transparant syn av styrelsen.
Med den åtanken kan inte jag ge bifall till ett motionssvar där vi som styrelse tydligt
yrkar på att vi är nog transparanta, och att denna transparens inte behöver utredas
trots att ett flertal medlemmar redan upplever den som ett stort problem.
Med tanke på hur dåligt kommunikationen har flödat, och hur åsikter som gått isär
resulterat i stora konflikter, anser inte jag att exempelvis nuvarande styrelse hade
kunnat granska sig själva, och i motionssvaret framgår det tydligt att delar av
styrelsen tycker att det redan gjorts ett bra jobb nog på detta område. Detta tycker
jag motiverar att en extern utredning tillsätts som kontrollerar och ger
förbättringsförslag till hur styrelsen kan synas mer och öka sin transparens.
Jag yrkar därför på:
att bifalla motionen inkommen av motionär Erik Liliequist, med ändring om att
protokoll från styrelsemöten ska läggas upp snarast efter justering
att inleda en utredning om hur styrelsens transparens kan ökas, som inte leds av
styrelsen själv

Anna Larsson

Verksamhetsplan 2016
Följande verksamheter skall under det kommande verksamhetsåret arrangeras av förbundet
Astronomisk Ungdom:
Rymdforskarskolan

Uppfyller mål 1, 2, 4, 7

Rymdforskarskolan är en sommarforskarskola i astronomi och rymdteknik, som ger ett trettiotal
gymnasieelever möjlighet att under två veckor lära sig mer om astronomi, rymdteknik och
rymdfart. Teori och laborationer varvas med gästföreläsare och sociala aktiviteter. Programmet
ger deltagarna en översiktsbild av och smakprov på Sveriges rymdrelaterade verksamheter inom
akademi och näringsliv, och visar på karriärmöjligheterna inom rymdbranschen.
Rymdforskarskolan drivs av en anställd projektledare samt ett antal handledare.
Läger

Uppfyller mål 1, 2, 4, 7

Varje år arrangerar Astronomisk Ungdom ett antal läger med astronomi- och rymdteman. Lägren
är en social sammankomst där deltagarna får lyssna till populärvetenskapliga föreläsningar,
observera natthimlen, umgås med likasinnade, se på film, gå på studiebesök, och mycket annat. I
mars kommer Ungdomens Star Party i Uppsala att gå av stapeln för fjärde gången. Under lägret
kommer även förbundets årsmöte att hållas. Under sommaren kommer ett astronomiläger att
hållas i södra Sverige.
Astronomicentrum

Uppfyller mål 1, 3, 4, 7, 8

Astronomicentrum är ett nationellt resurscentrum för astronomi, med syfte att stödja lärare i
deras undervisning. Astronomicentrum innefattar en hemsida med undervisningsmaterial och
laborativa övningar i astronomi och rymdteknik, och erbjuder bokning av ideella föreläsare som
föreläser i svenska skolans samtliga årskurser. Föreläsningar och annat material är utformat efter
skolverkets kunskapsmål för såväl grundskola som gymnasiet.
Populär Astronomi

Uppfyller mål 1, 10

Medlemmar mellan 6 och 25 år får genom Astronomisk Ungdom en gratis prenumeration på
tidskriften Populär Astronomi. I prenumerationen ingår också medlemskap i Svenska
Astronomiska Sällskapet. Förbundet ansvarar dessutom för tidningens ungdomssektion, med
nyheter, laborationer och annat rymdrelaterat material riktat till barn och unga.
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Stjärnguiderna

Uppfyller mål 3, 4

Stjärnguiderna är ett trottoarastronomi-projekt med målet att alla svenskar någon gång ska ha
sett en närbelägen himlakropp genom teleskop. Detta genomförs genom att Dobson-teleskop
lånas ut till aktiva i förbundet, som då blir stjärnguider, i utbyte mot att de någon gång i månaden
håller i visningar på gator och torg i sitt närområde. Visningarna rapporteras in och resultaten
redovisas i sociala medier, vilket bidrar till att skapa en gemenskap kring projektets mål.
Rymdpodden

Uppfyller mål 1, 3, 4, 7, 10

Rymdpodden är Astronomisk Ungdoms officiella poddradio. Podden är ämnad att vara en serie
lärorika och inspirerande samtal och intervjuer med kunniga astronomer och vetenskapsmän,
och syftar till att göra astronomi och fysik tillgängligt för allmänheten, och öka den
naturvetenskapliga kompetensen och intresset för astronomi och fysik i Sverige.
Forskarintervjuerna varvas med det senaste från Astronomisk Ungdom och andra inslag av
allmänintresse.
Hedersstipendium

Uppfyller mål 3, 4, 7

Vi i Astronomisk Ungdom tycker det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska ett
Hedersstipendium årligen utdelas till en person som genom särskilda insatser har främjat
intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi, rymdfart, eller därtill nära relaterade
områden, hos barn och ungdomar i Sverige. Detta både för att belöna hårt arbete och för att
uppmuntra fortsatta insatser. Stipendiesumman uppgår till 1 495.98 SEK, vilket är en miljondel av
avståndet mellan Jorden och Solen, multipicerat med en krona.
Tävlingar

Uppfyller mål 1, 4, 5

Varje år anordnas ett antal tävlingar i Astronomisk Ungdoms regi. Tävlingarna har huvudsakligen
rymdtema och engagerar medlemmar över hela landet. Form och natur varierar från tävling till
tävling.
Rymdbloggar

Uppfyller mål 2, 3, 4, 7

Rymdbloggar är en bloggportal för rymdintresserade ungdomar, på vilken man kan läsa mer om
astronomi, vetenskap och vardagen som ung rymdintresserad. Portalen fungerar som en
samlingsplats för unga rymdentusiaster i Sverige, och varvar aktuella rymdnyheter med
personliga betraktelser.

Kommunikation & marknadsföring

Uppfyller mål 1, 2, 3, 9, 10

För att förbundet ska nå ut till sin målgrupp är det viktigt att resurser läggs på marknadsföring.
Denna kan ske på webben i form av närvaro på sociala medier (facebook-sida, twitter, instagram,
etc.), och på vår hemsida (www.astronomiskungdom.se). Skribenter ansvarar för att hålla
förbundets medieflöden uppdaterade med relevant och intressant information rörande dess
verksamheter. Marknadsföring kan också ske i form av affischer i skolor och foldrar på mässor.
För dessa saker ansvarar förbundets kommunikatör. En Facebook-grupp fungerar som forum.
Mässor & temadagar

Uppfyller mål 2, 3

Astronomisk Ungdom deltar då och då i vetenskapsrelaterade mässor och temadagar,
exempelvis Vetenskapsfestivalen och Astronomins dag och natt. Deltagande i dessa ämnar till att
främjar intresset för astronomi hos allmänheten och informera intresserade om förbundets
verksamheter. Deltagande kan till exempel innefatta föreläsningar, monter, tävlingar, osv.
Medlemsbrev

Uppfyller mål 2, 4, 6

Astronomisk Ungdoms medlemsbrev skickas regelbundet ut till förbundsmedlemmar, och
innehåller nyheter, uppdateringar och information om aktiviteter, verksamheter,
medlemsföreningar och annat som händer inom förbundet. Genom förbundets medlemsbrev
kan samtliga medlemmar ta del av förbundsstyrelsens arbete och följa förbundets
framåtskridande under året.
Rymdbutiken

Uppfyller mål 2, 3, 6

Rymdbutiken är Astronomisk Ungdoms webbshop, där besökare kan beställa allehanda
profilprodukter, såsom muggar, pins, tygmärken, t-shirts, och pennor; alla med karakteristisk AUdesign. Produkterna kan även säljas och användas i samband med träffar eller utåtriktade
aktiviteter, såsom läger eller deltagande i mässor.
Föreningsstöd

Uppfyller mål 1, 2, 3, 4, 6

På www.astronomiskungdom.se/foreningar finns information och exempeldokument för dem
som vill starta en egen medlemsförening med ett syfte som är i enlighet med förbundets.
Förbundet stödjer föreningar med lokal verksamhet (lokalföreningar) eller nationella föreningar
som verkar inom ett avgränsat område inom astronomi och rymdfart (temaföreningar).
Medlemsföreningar erhåller ett årligt bidrag om 2500 kronor + 50 kronor/medlem mellan 6 och
25 år. Varje medlemsförening som ansluts mellan januari och oktober erhåller ett startbidrag på
2500 kronor från förbundet.

Projektbidrag

Uppfyller mål 1, 4

Varje vår och höst delar Astronomisk Ungdom ut projektbidrag till projekt som verkar i enlighet
med förbundets syfte. Här kan medlemmar och medlemsföreningar få finansiering till att
genomföra specifika aktiviteter och projekt. Under 2016 skall 10 000 kr delas ut.
Årsmöte & konferens

Uppfyller mål 2, 4, 6

Årsmötet hålls under våren och är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ. Det är
medlemmarnas möjlighet att påverka förbundet och göra sin röst hörd. Under årsmötet väljs
förbundsstyrelse för nästkommande verksamhetsår, det fattas beslut om verksamhetsplan, och
många andra viktiga frågor tas upp. AU-konferensen hålls under hösten och är en mötesplats för
alla förbundsaktiva, från verksamheter såväl som föreningar. Under konferensen hålls
föreläsningar och seminarier om förbundet, diskussioner och erfarenhetsutbyten sker, och
många sociala aktiviteter anordnas för att främja en god och positiv internkultur.
Förbundsstyrelsen

Uppfyller mål 2, 4, 6, 9

Det åligger förbundsstyrelsen att, med kunskap om förbundets samtliga verksamheter och
övergripande struktur, ansvara för Astronomisk Ungdoms utveckling på kort och lång sikt.
Förbundsstyrelsen ansvarar för beslutsfattandet inom förbundet mellan årsmötena,
arbetsledning av anställda, kontakt med samarbetspartners, utlysning av projektledarskap, samt
upprätthållande av kontakt med och stöd till aktiva, medlemsföreningar och verksamheter.
Förbundsstyrelsen innehar även yttersta ansvar för förbundets ekonomi.
Kansli

Uppfyller mål 6

Administrativt arbete inom förbundet åligger Astronomisk Ungdoms kansli. Uppgifterna innefattar
redovisning genom ABACI Redovisning AB, posttjänster genom Postnord AB, försäkring via
Länsförsärkringar AB, banktjänster genom Swedbank, och arbetsgivarfrågor via
Arbetsgivaralliansen. Kansliet ansvarar även för kontakt med medlemmar, underhåll av hemsida,
medlemsregister samt andra uppgiftsområden av administrativ karaktär.
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