








Verksamhetsberättelse 2012 

Astronomisk Ungdom grundades den 19:e augusti 2012. 

Styrelsemedlemmarna offentliggjorde detta den 13 oktober 2012, under Sveriges första 
”Astronomins  dag  och  natt”, med fräscha ungdomsinitiativ på en mängd platser i landet, 
bland vilka Folkhögskolan i Kiruna, Umevatoriet, Uppsala Universitet och Onsala 
Rymdobservatorium kan nämnas.  

Tidskrifter såsom Populär Astronomi, Vi I Biskopsgården, Norra Halland och 
Kungsbackaposten publicerade artiklar om uppstarten av den nya rikstäckande 
ungdomsföreningen för astronomiintresserade ungdomar. 

Astronomisk Ungdom lanserade under ledning av webbmaster Frida Stenebo en egen 
hemsida med information om kommande evenemang, svenska astronomirelaterade 
utbildningar, ett eget nyhetsfeed och mycket mer. Föreningen öppnade även en 
facebookgrupp som fungerade som ett forum för medlemmarna att uppmärksamma 
varandra om himlafenomen, diskutera händelser i astronomivärlden etc. etc. 

Föreningen skickade ut ett gratisexemplar av tidskriften Populär Astronomi nr 4 2012 till 
samtliga medlemmar som var medlemmar när den gick i tryck i slutet av november 2012. 

AU tog emot 7500 kr av Svenska Astronomiska Sällskapet i syfte att underlätta ett framtida 
anordnande av ett astronomiläger. 
 
I slutet av verksamhetsåret hade Astronomisk Ungdom 83 medlemmar. 



Årsbokslut för Astronomisk Ungdom 
 
Balansräkning  
(SEK) 
 
 

Tillgångar    Skulder och eget kapital 
7500   0 

 
Summa balansräkning  7500 
 
Resultaträkning  
(SEK) 
  
 Intäkter   Kostnader 
 7500   0 
 
Årets resultat  7500 
 





Motion om storleken på styrelsen 
 
Astronomisk Ungdom är en växande förening med många drivna medlemmar 
som vill vara med att planera kring våra evenemang och göra föreningen bättre. 
Dock kan det vara ett problem att ha en allt för stor styrelse. Enligt våra stadgar 
så ska det vara en ordförande och mellan fyra och åtta övriga ledamöter. Som 
styrelsen ser det finns det två alternativ på hur man löser detta problem, 
antingen så väljer vi in så många som möjligt i styrelsen och fortsätter arbeta 
som vi gjort tidigare. De som tyvärr inte kan bli med i styrelsen då får gärna vara 
med och hjälpa till på andra sätt i de projekt och evenemang vi sysslar med. Det 
andra alternativet är att vi har en mindre styrelse där arbetet mer blir i form av 
rapportering och diskussioner kring anslag till de olika projekten. Detta skulle då 
leda till att styrelsen blir mindre operativ och en större del av arbetet skulle 
hamna hos de olika arbetsgrupperna. 
 
För förslaget med en mindre styrelse finns även ett alternativ att årsmötet 
tillsätter de som ska leda de olika projektgrupperna under det kommande året. 
Det vill säga att alla i styrelsen då får en arbetsuppgift av årsmötet som de ska 
sköta under året. Detta ska de inte göra själva utan snarare sätta ihop någon 
form av projektgrupp och rapportera gruppens arbete till styrelsen.  
 
Jag föreslår därför att: 
 
att  styrelsen ska bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. 
 
att  styrelsen ska bestå av en ordförande och sju övriga ledamöter. 
 
att  styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. 
 



Proposition – Styrelse år 2013 

En ny styrelse ska varje år utses på årsmötet, föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska 
välja styrelse utifrån följande utdrag ur stadgarna: 

§ 4.2 Astronomisk Ungdoms styrelse skall förutom ordförande bestå av lägst fyra och 
högst åtta övriga ledamöter, vilka utses av årsmötet 
 
§ 3.6 Vid val av styrelse skall årsmötet eftersträva stor spridning med avseende på 
utbildning, geografi, kön och ålder bland ledamöterna. 

Samtliga inkomna förslag till kandidater för ledamotsposterna återfinns längre ned på sidan. Varje 
kandidat får hålla en kort muntlig presentation som ska fungera vägledande vid valet av årets 
styrelse. Valet kommer att ske genom sluten röstning med enkel majoritet.  

 

Förslag till styrelseledamöter år 2013 

x Robin Andersson 
x Måns Holmberg 
x Anna Larsson 
x Erik Liliequist 
x Frida Stenebo 
x Assiye Süer 
x Elisabeth Werner 
x Hera Wettergren 



Proposition – Revisorer år 2013 

Föreningsordföranden har tillfrågat Johannes Wolf om denne kan tänka sig posten som revisor för 
Astronomisk Ungdom, och denne har svarat jakande på detta förslag. Det är styrelsens samlade 
mening att Johannes Wolf, som ju också är revisor för Förbundet Unga Forskare, ska väljas till denna 
post för verksamhetsåret 2013. 

Cecilia Gullström, styrelseledamot under det föregående året, kommer spendera läsåret 2013/2014 i 
London och har därför ej någon önskan att kandidera som styrelseledamot för verksamhetsåret 
2013. Det är dock styrelsens samlade uppfattning att Cecilia Gullström ska tilldelas posten som 
revisor på grund av hennes insikt i föreningen som tidigare styrelseledamot och hennes önskan att 
fortsätta engagera sig i föreningen. 

Därför föreslår styrelsen årsmötet: 

Att  Välja Johannes Wolf och Cecilia Gullström till revisorer för verksamhetsåret 2013. 



Proposition – Medlemsavgift för år 2013 
Astronomisk Ungdom innehar ett föreningsmedlemskap i Förbundet Unga Forskare och föreningens 
huvudsakliga källa till intäkter kommer just från detta förbunds medlemsbidrag. Förbundet har en 
åldersgräns på 6-25 år för medlemmar som är med i förbundet via dess medlemsföreningar. Detta 
betyder att Astronomisk Ungdom ej får något bidrag från förbundet för medlemmar som är äldre än 
25 år. Därmed beslutade styrelsen på styrelsemötet 2013-01-15 att föreslå en alternativ 
medlemsform för de över 25 år, kallad stödmedlemskap som kostar 250 SEK per år. På så sätt 
undviker man att ta ut en extern avgift för alla medlemmar mellan 6-25 år, som ju innebär den 
övervägande majoriteten av föreningens medlemmar.  

Därför föreslår styrelsen årsmötet besluta: 

att 1. fastställa medlemsavgiften för år 2013 till 0 SEK. 

att 2. fastställa en medlemsavgift för år 2013 till {x>0, x tillhör R} SEK. 

att införa ett obligatoriskt stödmedlemskap för år 2013 med en kostnad på 250 SEK för 
medlemmar som är 26 år eller äldre. 

 

 



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

§1.1 Astronomisk Ungdom är Svenska Ast-
ronomiska 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) an-
ordnar föreningen bland annat astronomilä-
ger, star partyn, astronomitävlingar, stipen-
dieutdelningar, med mera, samt driver hem-
sidan http://www.astronomiskungdom.se.

§1.4 Astronomisk Ungdom och därtill före-
nade verksamheter skall genomsyras av ett
vetenskapligt förhållningssätt.

§1.3 Astronomisk Ungdom är en partipoli-
tiskt och religiöst obunden ideell organisa-
tion.

§1.6 Astronomisk Ungdoms verksamhets-
område spänner över hela Sverige.

§1.7 Astronomisk Ungdoms verksamhetsår
och räkenskapsår följer kalenderåret.

2 Medlemmar

§2.1 Medlemskap ingås i Astronomisk Ung-
dom genom skriftlig anmälan till sekretera-
ren samt erläggande av årsavgift.

§2.1.1 Årsavgiftens storlek för nästkom-
mande år bestäms vid årsmötet.

§2.1.2 Astronomisk Ungdom ska föra re-
gister över sina medlemmar.

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, sty-
relsen 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 skrift-
lig 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 ären-
den:

• Verksamhetsberättelse
• Revisionsberättelse
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av föreningsordförande
• Val av övriga styrelseledamöter
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• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Fastställande av medlemsavgift
• Motioner
• Övriga frågor

§3.6 Vid val av styrelse skall årsmötet ef-
tersträva stor spridning med avseende på
utbildning, geografi, kön, och ålder bland
ledamöterna.

§3.7 Inför årsmötet har samtliga medlem-
mar rätt att lämna motioner

§3.7.1 Motion skall vara styrelsen tillhanda
senast en vecka före årsmötet.

§3.8 Extra årsmöte skall utlysas av styrel-
sen om:

• Styrelsen beslutar detta
• En revisor så begär
• Minst tjugo medlemmar eller minst en

tiondel av föreningens medlemmar, vil-
ketdera 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 sek-
reterare och en kassör, samt andra poster
om den så väljer.

§4.3 Styrelsen är beslutsmässig när samtli-
ga 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 styrel-
semedlemmarna stödjer.

§4.4.1 Vid lika röstantal har styrelseordfö-
randen utslagsröst.

§4.5 Styrelsen ansvarar för Astronomisk
Ungdoms centrala verksamheter.

§4.6 Styrelsen utser en eller flera firmateck-
nare inom sig.

5 Redovisning

§5.1 Astronomisk Ungdoms bokförings-
skyldighet skall fullgöras på ett sätt som
överensstämmer med god redovisnings-
sed 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, årsredo-
visning.

§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 Årsmötet utser två revisorer.

§6.2 Revisorerna skall granska föreningens
årsbokslut, eller årsredovisning om lag så
kräver, och bokföring, samt styrelsens för-
valtning.

§6.2.1 Det åligger revisorerna att verkstäl-
la årlig revision och avge revisionsberättel-
se till årsmötet med uttalande om huruvida
årsbokslutet, eller årsredovisningen om lag
så kräver, upprättats i enlighet med god re-
dovisningssed.
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§6.2.2 Det åligger revisorerna att uttala sig
angående fastställande av resultat- och ba-
lansräkningen. Revisorerna skall vidare ut-
tala sig angående ansvarsfrihet för styrel-
sens ledamöter.

§6.3 Revisionen ska utföras i enlighet med
god revisionssed.

7 Uteslutning

§7.1 Medlemmar som bryter mot förening-
ens stadgar, skadar dess anseende eller mot-
arbetar dess syfte, kan uteslutas av styrel-
sen med omedelbar verkan.

§7.1.1 Uteslutningen skall bekräftas av
årsmötet, varvid den uteslutne har yttran-
derätt.

§7.1.2 Den uteslutne fråntas samtliga för-
troendeuppdrag inom föreningen med ome-
delbar verkan.

§7.1.3 Utesluten medlem kan endast erhål-
la nytt medlemskap om styrelsen godkänner
detta.

8 Stadgeändring

§8.1 För ändring av dessa stadgar krävs be-
slut vid ordinarie årsmöte med minst två
tredjedels majoritet.

§8.1.1 Stadgeändring kan endast ske i de
ärenden som uttryckligen angivits i kallel-
sen samt i de ärenden som enig stämma be-
slutar upptaga.

§8.1.2 För att ändra §1 Syfte och verk-
samhet, §8 Stadgeändring eller §9 Upplös-
ning krävs att beslutet tas på två ordinarie
årsmöten i rad.

9 Upplösning

§9.1 Beslut om upplösning av Astrono-
misk Ungdom kan endast fattas med två på
varandra följande ordinarie årsmöten med
minst två tredjedels majoritet vid båda till-
fällena.

§9.1.1 Vid sådan upplösning av förening-
en skall föreningens tillgångar användas till
bestämt ändamål enligt § 1.2.
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Proposition – Budget för år 2013 
 
Förutsättningar  
Astronomisk Ungdom årsrapporterade till Förbundet Unga Forskare i slutet av januari 2013. 

Då låg medlemsantalet på 88 bidragsgrundande medlemmar. Föreningsbidraget från 

Förbundet Unga Forskare för år 2013 kommer därför att grunda sig på detta medlemsantal.  

 

Föreningen erhöll ett bidrag från Svenska Astronomiska sällskapet på 7500 kr med 

motiveringen "För ungdomsverksamhet, företrädesvis till ett ungdomsläger som gärna kan 

arrangeras tillsammans med andra aktörer.".  

 

Tabell 1: Intäkter år 2013  

 

Föreningsbidrag från Förbundet Unga Forskare 

- Verksamhetsbidrag 

- Medlemsbidrag 

 

1 000 SEK 

4 500 SEK 

950 SEK 

 

Ingående balans 

 

 

7 500 SEK 

Stödmedlemsskap 0 SEK 

 

Totalt                  13 950 SEK 
                   
 
 
Användning 
Styrelsen önskar använda föreningens intäkter enligt tabell 2 nedan: 

 
Tabell 2: Användning av intäkter år 2013  

 

AstroVen - astronomiläger 

Ungdomens Star Party 

Astronomitävling 

Stipendieutdelning 

Övriga aktiviteter 

 

9 950 SEK 

1 000 SEK 

0 SEK 

1 000 SEK 

2 000 SEK 

  

Totalt                  13 950 SEK 
                 
 


