I föreningens stadgar framgår AU:s syfte, varifrån föreningens verksamhet utgår:
Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och
rymdfart hos unga i Sverige.
I mars höll vi vår första stora medlemsträff, Ungdomens Star Party, på
Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 27 medlemmar från hela Sverige deltog under en
helg med astronomiföreläsningar, studiebesök, observationer, och samkväm. Vi firade
även att föreningen blev 100 medlemmar stor under helgen. Den sista dagen hade vi
även årsmöte för föreningen. Bl.a. utsåg vi nya ledamöter i styrelsen och tackade av
några gamla.
I april utsågs Odd Minde till Hedersstipendiat med motiveringen: "Odd Minde har
genom sin drivkraft, entreprenörsanda och innovationsförmåga skapat stora
möjligheter för unga att utveckla sitt intresse för astronomi och rymdfart. I sin roll
som grundare av och projektledare för Rymdgymnasiet har Odd influerat en hel
generation unga rymdintresserade."
Under maj månad gick kvaltävlingen till Astronomiolympiaden av stapeln. Genom en
uppsatstävling under januari utsågs två medlemmar till att få åka på ett
träningsläger på Rymdgymnasiet i Kiruna en vecka, inför kvaltävlingen.
I augusti höll vi vår andra stora medlemsträff, AstroVen, på Ven utanför skånes kust.
Denna anrika ö, med sin rika historia kring astronomi då det en gång i tiden var
Tycho Brahes residens, utgjorde platsen för en halv vecka långt astronomiläger. 20
medlemmar från hela Sverige tog sig dit och lyssnade till astronomiföreläsningar. Vi
gjorde studiebesök på Uraniborg, Tycho Brahes observatorium, gjorde observationer
av himlen och meteorskuren som pågick då, och hade samkväm.
I september, under Astronomins dag och natt, flög vi en väderballong till
stratosfären. Missionen hade namnet FluxLite-1. Som last hade vi vår logotyp och en
kamera som filmade den när den flög till närrymden. Vi hade också ett
partikelexperiment ifrån KTH med, Fluxen, vilket råkar vara samma instrument som
Christer Fuglesang hade med sig till ISS år 2009.
I januari hölls vår tredje stora medlemsträff, AUrora borealis. Lägret höll i Kiruna
och 31 medlemmar från hela Sverige tog sig upp till Sveriges rymdstad för att lyssna
till föreläsningar, delta i workshops, åka på studiebesök till Esrange och Institutet för
Rymdfysik, och lära känna varandra.
Alla dessa verksamheter har kunnat följas genom vår hemsida:
http://www.astronomiskungdom.se

Ekonomisk Redovisning - 2013

USP
Inkomster
Sponsring
Avgift
Totalt

Lägerverksamhet
AstroVen
Inkomster
5 000,00 kr Sponsring
2 100,00 kr Avgift
7 100,00 kr Totalt

12 500,00 kr
14 250,00 kr
26 750,00 kr

7 600,00 kr Reserverat till AstroVen

5 775,00 kr
1 000,00 kr
2 000,00 kr
4 500,00 kr
13 275,00 kr

Ingående balans
Inkomster
Medlemsbidrag FUF
Verksamhetsbidrag FUF
Försäljning PopAst
Sponsring FluxLite-1
Totalt

22 264,22 kr
440,00 kr
22 704,22 kr

4 045,78 kr

Utgifter
7 924,75 kr Mat/boende/Färja
100,00 kr Pris i tävling
8 024,75 kr Totalt

-924,75 kr Resultat

Utgifter
Mat/boende
Pris i tävling
Totalt
Resultat

482,90 kr
1 495,98 kr
1 800,00 kr
7 549,00 kr
372,00 kr
11 699,88 kr

3 121,03 kr
47 125,00 kr
42 428,85 kr
4 696,15 kr

Utgifter
Adminstrativa Utgifter
Stipendium
Försäljning PopAst
FluxLite-1
Fototävling ADON
Totalt

Resultat av lägerverksamhet
Totala inkomster
Totala utgifter
Årsresultat

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

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014
Ungdomens Star Party
Detta starparty, som är som ett helgläger i astronomi, kommer vara fullspäckad med roliga
aktiviteter och intressanta föreläsningar, från fredag kväll till söndag eftermiddag. Vi kommer
bland annat ha intressanta föreläsningar av professionella astronomer, workshops,
studiebesök, tävlingar och mycket mera. Vid klart väder kommer vi också använda
Westerlundteleskopet (90 cm) för observationer. Ungdomens Star Party kommer kort sagt
att bli en grym helg för alla rymdintresserade ungdomar som kommer.

Hedersstipendium
Vi i Astronomisk Ungdom tycker det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska
ett Hedersstipendium årligen utdelas till den ungdomsledare eller inspiratör som bidragit
speciellt mycket till att uppfylla föreningens syfte. Detta både för att belöna hårt arbete och
för att uppmuntra fortsatta insatser för att främja astronomin bland unga i Sverige.
Mottagaren meddelas i god tid innan utdelningen, som kan ske i samband med någon av
Astronomisk Ungdoms övriga aktiviteter under året.

Astronomiläger - sommarläger
I sommar kommer deltagarna få lyssna på föreläsningar av både forskare och riktiga
rymdentusiaster, observera stjärnhimlen och framförallt få umgås med andra ungdomar från
hela Sverige med ett gemensamt intresse, astronomi! I år kommer sommarlägret gå av stapeln
i Kungsbacka, med besök till Onsala rymdobservatorium och in till Göteborg.

Astronomins dag och natt
Lördagen den 18 oktober kommer nästa ”Astronomins dag och natt” äga rum över hela
Sverige. Givetvis kommer Astronomisk Ungdom ta tillfället i akt att anordna
medlemsaktiviteter denna dag i astronomins ära.

Astronomiläger – vinterläger (AUrora borealis)
Under jullovet 2014/2015 så ska ett vinterläger anordnas i norra Sverige. Under lägret ska
föreläsningar, norrskensspaning, stjärnskådning och mycket mer anordnas.

Närvaro i sociala medier
Under året ska AU satsa extra resurser på närvaro i sociala medier, särskilt med avseende på
Facebook, bloggen och Twitter.

8 700,00 kr
2 000,00 kr
4 000,00 kr
6 996,15 kr
Utgifter
Vinterläger
Sommarläger
USP/årsmöte
ADON/höstaktivitet
Marknadsföring
Administrativa Kostnader
Stipendie
Kostnader Profilprodukter
Totala utgifter

28 796,15 kr

0,00 kr
5 000,00 kr
2 000,00 kr
1 000,00 kr
4 000,00 kr
1 000,00 kr
1 495,98 kr
5 000,00 kr
19 495,98 kr

9 300,17 kr

Totala kostnader under 2013

Budgetförslag 2014
Ingående Balans
Tillgångar 2013-01-01
Reserverat
Aurora Borealis
USP
Sommarläger
Tillgångar ef. Reservation

9 800,00 kr
6 000,00 kr
1 000,00 kr
0,00 kr
5 000,00 kr
21 800,00 kr

28 796,15 kr

21 696,15 kr

Inkomster
Medlemsbidrag FUF
Lägerbidrag SAS
Bidrag ADON
Övrig sponsring
Försäljning Profilprodukter
Totala inkomster

Totala tillgångar under 2013

Utgående Balans

Stadgar för Astronomisk Ungdom
Kapitel 1 Syfte och verksamhet
§ 1.1

Astronomisk Ungdom är en ideell ungdomsorganisation.

§ 1.2

Astronomisk Ungdoms syfte är att främja intresset för astronomi och rymdfart
hos unga i Sverige.

§ 1.3

Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

§ 1.4

Astronomisk Ungdom och därtill förenade verksamheter skall genomsyras av ett
vetenskapligt förhållningssätt.

§ 1.5

Astronomisk Ungdom ska årligen genomföra ett minimum av följande
verksamheter:
• Astronomiläger
• Star Party
• Årsmöte
• Astronomitävling
• Stipendieutdelning
§ 1.5.1

Astronomisk Ungdom skall använda sig av hemsidan
http://www.astronomiskungdom.se som huvudsaklig
informationskanal till medlemmarna rörande föreningens
verksamheter.

§ 1.5.2

Astronomisk Ungdoms verksamhetsområde spänner över hela
Sverige.

§ 1.6

Astronomisk Ungdom ska verka för upprättandet av ett enhetligt Svenskt
Astronomsamfund.

§ 1.7

Astronomisk Ungdoms verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderåret.

Kapitel 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.

Kapitel 3 Årsmöte
§ 3.1

Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ.
§ 3.1.1

Årsmötet skall hållas varje år senast innan december månads
utgång.

§ 3.1.2

Årsmötet bör hållas med cirka tolv 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 fyra veckor före årsmötet.
§ 3.4.1

Årsmöteshandlingarna skall ha avsänts till samtliga medlemmar
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
• Motioner
• Medlemsavgift
• 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

§ 3.8

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före
årsmötet.

Extra årsmöte skall utlysas av styrelsen om:
• Om styrelsen beslutar detta
• Om en revisor så begär

•

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

Kapitel 4 Styrelse
§ 4.1

Styrelsens sätesort är i Stockholm

§ 4.2

Astronomisk Ungdoms styrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och
högst åtta övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet.
§ 4.2.1

§ 4.3

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade skriftligen eller
elektroniskt och minst hälften är närvarande.
§ 4.3.1

§ 4.4

Styrelsen skall inom sig utse en sekreterare och en kassör.

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.

§ 4.5

Styrelsen ansvarar för Astronomisk Ungdoms centrala verksamheter.

§ 4.6

Styrelsen utser en eller flera firmatecknare.

Kapitel 5 Redovisning
§ 5.1

Astronomisk Ungdoms bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som
överensstämmer med god redovisningssed och i enlighet med bokföringslagen
(1999:1078).

§ 5.2

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 fyra veckor
före årsmötet.

Kapitel 6 Revisorer
§ 6.1

Årsmötet utser två revisorer.

§ 6.2

§ 6.3

Revisorerna skall granska föreningens årsbokslut, eller årsredovisning om lag så
kräver, och bokföring, samt styrelsens förvaltning.
§ 6.2.1

Härvid åligger det 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 fastställelse av
resultat- och balansräkningen. Revisorerna skall vidare uttala sig
angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed.

Kapitel 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.

Kapitel 8 Stadgeändringar
§ 8.1

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande ordinarie
årsmöten med minst två tredjedels majoritet vid båda tillfällena.
§ 8.1.1

Stadgeändring kan endast ske i de ärenden som uttryckligen
angivits i kallelsen samt i de ärenden som enig stämma beslutar
upptaga.

Kapitel 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.

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

