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Valberedningens förslag på 

mötesfunktionärer 

Nedan följer valberedningens förslag på mötesfunktionärer till AU:s årsmöte 2017: 

Mötesordförande 
David Andersson  

Mötessekreterare 
Erik Lundmark-Harrison  

Justerare tillika rösträknare 
Klara Thelin 
Sophie Malmberg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valberedningen har bestått av Robin Djerv, Christopher Rundqvist, Mikael Ingemyr och Emma 
Andersdotter Svensson. 
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Arbetsordning – Astronomisk Ungdoms 

årsmöte 2017 
 

Stadgarna om årsmötet: 

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 

§ 3.8.1 Extra årsmöten skall hållas snarast möjligt efter utlysning. 

 

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. Årsmötet öppnas av Astronomisk Ungdoms sittande förbundsordförande, som håller i 
förhandlingarna fram tills dess mötespresidium har valts. 



 

2. Plenumförhandlingarna är mötets forum för beslutsfattande, och det är här alla formella 
beslut tas.  

3. Plenumförhandlingarna leds av ett mötespresidium, bestående av en mötesordförande 
(som fördelar ordet och för talarlista) samt en mötessekreterare (som för protokoll), som 
väljs av årsmötet. Årsmötet väljer också två protokolljusterare, tillika rösträknare, men 
dessa ingår ej i mötespresidiet. 

4. 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 lämnar sedan ordet 
fritt. 

5. 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 förslag till 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 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 avgör 
mötesordföranden utfallet. 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 på varandra följande ordinarie årsmöten.  

5. I alla personval där det finns konkurrerande förslag skall sluten omröstning tillämpas.  
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 punkten “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 i plenum. 
2. En sakupplysning är en sakmässig upplysning i en fråga som behandlas i plenum. 
3. Ordningsfrågor, som till exempel ”streck i debatten”, och sakupplysningar kan begäras och 

har då förtur i talarlistan. 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 förbundsordförande sker när det finns fler än en kandidat till posten som 
förbundsordförande. Finns det enbart en kandidat sker valet genom acklamation.  

2. Votering av förbundsordförande sker inledningsvis genom 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 
förbundsordförande. Om det är fler än två kandidater till förbundsordförande och ingen 
uppnår över hälften av rösterna (50 %) så slås den kandidat med minst antal röster ut, och 
omröstning sker igen med kvarvarande kandidater. Denna preces sker iterativt tills dess 
att en kandidat fått minst hälften (50 %) av rösterna. 

 

Val av förbundsstyrelsens ledamöter  

1. Votering av förbundsstyrelsens ledamöter sker när det finns fler kandidater än den 
fastställda storleken av förbundsstyrelsen. Är detta inte fallet sker valet genom 
acklamation.  

2. Val av förbundsstyrelsens ledamöter sker genom direkt personval där alla kandidater 
förekommer på röstsedeln och ombuden skall välja exakt lika många kandidater som den 
fastställda storleken på förbundsstyrelsen. Röstsedlar med fler eller färre kandidater än 
den fastställda storleken på förbundsstyrelsen förklaras ogiltiga. De kandidater som har 
fått flest röster utgör då förbundsstyrelsen. 
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Verksamhetsberättelse 2016 
 
Läger 
Astronomisk Ungdom anordnade under året fem läger; tre för ungdomar (13-25 år) och två för 
barn (8-12 år). För ungdomar anordnades AUrora Borealis i Kiruna i januari (projektledare 
Theresia Hestad), Ungdomens Star Party i Uppsala i mars (projektledare Louise Fischer) samt 
Astronomiläger i Lund i augusti (projektledare Elvira Granqvist). För barn anordnades Space 
Camp i Stockholm i juni (projektledare Janina Kaira) samt Rymdläger i Stockholm i november 
(projektledare Elis Grönwald). Lägren innehöll bl.a. föreläsningar, workshops, observationer och 
studiebesök.  
 
Rymdforskarskolan 
Årets största nya verksamhet, Rymdforskarskolan, anordnades för första gången 27 juni-8 juli. 
Sommarforskarskolan anordnades i samarbete med KTH Rymdcenter, OHB Sweden, SSC, 
Swedish Aerospace Industries och Vetenskapens Hus. Inledningsvis var Oscar Larsson anställd 
som projektledare. AU:s grundare och tidigare ordförande Mikael Ingemyr bytte sedan av Oscar i 
projektledarrollen och genomförde Rymdforskarskolan på AlbaNova, KTH, tillsammans med Oscar 
Larsson, Agnes Gårdebäck, Thomas Agrenius Gustafsson och Jennifer Andersson som anställda 
medarbetare i projektgruppen. Skolan besöktes av bl.a. MIT-professorn Max Tegmark och 
astronauten Christer Fuglesang (som även innehade posten som rektor för Rymdforskarskolan). 
Ett reportage om programmet sändes i SVT:s Rapport 19:30-sändning den 9 juli. På schemat 
fanns föreläsningar, laborationer, studiebesök och sociala aktiviteter. Totalt deltog 36 elever från 
hela Sverige. 
 
Astronomicentrum  
Frida Backjanis, Astronomisk Ungdoms första anställda medarbetare, tillträdde som föreståndare 
för Astronomicentrum, Astronomisk Ungdoms nationella resurscentrum för astronomi, den 1:a 
januari 2016. Fridas arbetsplats var till en början kontorslandskapet The Castle på Slottsbacken 8 i 
Gamla stan, men i början av april flyttade hon in på Astronomisk Ungdoms nya kansli på 
Brinellvägen 24. Hennes huvudsakliga uppgifter var att utveckla en plattform för projektet 
innefattande en hemsida, föreläsningar, undervisningsmaterial och laborationer anpassade till 
svenska skolan och dess kursplaner. Under året värvades ideella föreläsare som tillsammans 
gjorde ca: 25 skolbesök. 
 
Populär Astronomi 
Under året har medlemmar som är 6-25 år erbjudits en gratis prenumeration av tidskriften 
Populär Astronomi, utgiven av Astronomisk Ungdoms modersamfund Svenska Astronomiska 
Sällskapet. Astronomisk Ungdom har under året bidragit till tidningen med det dubbla uppslaget 
“AU tar över”, som innehållit rapporter, reportage och intervjuer relaterade till 



 

ungdomsverksamhet inom astronomi, med tonvikt på AU:s medlemmar och verksamheter. 
Ungdomsredaktör för AU:s del i tidningen har varit den tidigare styrelseledamoten Izabella 
Remmert. 
 
Stjärnguiderna 
Under 2016 bytte trottoarastronomiprojektet Projekt Luna namn till Stjärnguiderna. Elias 
Waagaard har fortsatt som projektledare, och ett antal visningar har anordnats runt om i landet 
under året. Hundratals människor har genom dessa fått chansen att se stjärnhimlen och 
solsystemets ljusaste himlakroppar med egna ögon genom teleskop. 
 
Rymdpodden 
I februari 2016 släpptes avsnitt #4 av Astronomisk Ungdoms officiella poddradio; Rymdpodden. 
Avsnittet producerades av Jennifer Andersson och Josefine Nittler, och handlade huvudsakligen 
om ESA:s rymdsond Rosetta och dess uppdrag att studera kometen 67P/Churyumov-
Gerasimenko. Anders Eriksson vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Uppsala intervjuades. I slutet av 
2016 tillsattes en ny projektledare, Linnea Bendrot, som tillsammans med Hugo Kvanta kommer 
att driva podden vidare under 2017. 
 
Hedersstipendium 
Under våren utsåg förbundsstyrelsen journalisten Andrev Walden, skapare av nätserien 
Rymdslottet, till 2016 års hedersstipendiat. Stipendiet delades under högtidliga former ut av 
förbundsordförande Jennifer Andersson i samband med invigningen av AU:s kansli i april, i 
närvaro drygt tjugo AU-medlemmar, den tidigare hedersstipendiaten Christer Fuglesang, samt 
sekreteraren i Svenska Astronomiska Sällskapet, Dan Kiselman. Hedersstipendiet bestod av ett 
diplom och en summa pengar som uppgick till 1495,98 kronor (en hundramiljontedel av en 
astronomisk enhet). Motiveringen löd:  
 
"Andrev Walden använder sin plattform som journalist för att väcka intresse för rymden hos en bred 
allmänhet. Genom att ge publicitet till astronomiämnet på ett såväl humoristiskt som lättillgängligt sätt 
har han verkat för att sprida nyfikenhet och fascination för rymden bland unga i hela Sverige.". 
 
Tävlingar och stipendier 
Astronomisk Ungdom anordnade under hösten en tävling för medlemmar som bestod i att 
formulera ett svar på frågan ”Varför ska människan studera rymden?”. Vinnare blev 15-åriga Jonna 
Norrman från Trångsund med svaret “för att det sätter perspektiv på våran vardag, våra planetära 
problem är så små i jämförelse och det kan vara betryggande. Det finns så mycket att lära, det finns 
planeter som är som något man skulle kunna hitta i en scifi-bok. Allt är så coolt och det finns så mycket 
att lära, saker som man knappt kan förstå, men ändå så existerar de. Det får en verkligen att tänka.” I 
pris erhöll hon ett presentkort på Science Fiction-bokhandeln till ett värde av 500 kr. På andra 
plats kom 19-årige Gustaf von Platen från Luleå, som vann två biobiljetter, och på tredje plats 
Sarya Reseolpour, 16 år, som vann en biobiljett. 



 

 
Den 22 november lanserades Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium; ett stipendium som riktar 
sig till gymnasieelever som gör ett projektarbete eller skriver ett gymnasiearbete inom 
rymdämnet och då har chans att vinna ett resestipendium till det internationella 
rymdforskningslägret International Astronomical Youth Camp i Spanien.  
 
AU har också varit med och delat ut Svenska Astronomiska Sällskapets resestipendium till ESO 
Astromomy Camp i Alperna, som i år gick till AU:s medlem Eleonora Svanberg, 17 år.  
 
Kommunikation & marknadsföring 
Under året har AU och AU-representanter ofta figurerat i TV, radio och tidningar på både 
nationell och lokal nivå. Astronomisk Ungdom har också marknadsförts via hemsidan och sociala 
medier (Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat), och på andra offentliga platser såsom skolor 
och i kontakt med lärare via Astronomicentrum och Rymdforskarskolan. Vi marknadsförs även 
tack vare Astrosweden och Populär Astronomi genom givande samarbeten. 
 
Konceptet Rymdreporter lanserades under året. Genom detta får engagerade medlemmar vara 
med och fylla förbundets flöden i sociala medier med information om aktuella rymdnyheter och 
annat av intresse för förbundets målgrupp, samt delta i och rapportera från rymdrelaterade 
evenemang runt om i Sverige. 
 
Under 2016 har Astronomisk Ungdoms webbsida genomgått en utförlig uppdatering. Samtliga 
delar av hemsidan kontrollerades grundligt; diverse modifikationer utfördes och ny information 
tillkom. Bl.a. utökades delen om gymnasiearbete inom astronomi och rymden substantiellt i 
samband med lanseringen av Rymdstipendiet; med utförlig information, tips och exempel på 
tidigare gymnasiearbeten inom ämnet.  
 
I december skrev förbundsordförande Jennifer Andersson under en debattartikel i DN 
tillsammans med bland annat Christer Fuglesang och riksdagsledamoten Mathias Sundin (L). 
Artikeln fick stor spridning och AU:s medlem och rymdbloggare Eleonora Svanberg deltog i 
samband med detta i en presskonferens tillsammans med Fuglesang och Sundin, där hon 
berättade att hon vill bli första svensk på Mars, att Fuglesang inspirerat henne till att vilja utforska 
rymden, samt hur viktiga svenska astronauter är för att inspirera unga till rymdforskning och 
rymdengagemang. Målet med AU:s deltagande i artikeln och presskonferensen var att bidra till en 
ökad rymdpolitisk debatt och bilda opinion för att möjliggöra en ny svensk astronaut, i syfte att 
inspirera fler barn och unga till att utveckla sitt naturvetenskapliga och tekniska intresse. 
 
Rymdbloggar 
På Astronomisk Ungdoms bloggportal med rymdtema kan man följa ett antal unga rymdbloggare 
som skriver om astronomi, rymdfart och livet som ung rymdintresserad i Sverige. I slutet av året 
fanns sju rymdbloggare på portalen, varav fyra tillkom under 2016. 



 

 
Webbshop 
I förbundets officiella webbshop har förbundets profilprodukter kunnat beställas. I årets utbud 
fanns muggar, stiftpennor, hoodies, T-shirts, tygmärken, pins och teleskop; alla med AU:s logotyp 
och på flera produkter även vackra citat av Carl Sagan. På läger, konferensen och sociala 
sammankomster på kansliet har webbshopen öppnats fysiskt och medlemmar har kunnat köpa 
profilprodukter på plats. 
 
Mässor & temadagar  
Förbundet har under året deltagit i MegaHelg Rymd på Tekniska museet, en helg med rymdtema 
där ideellt engagerade medlemmar genomförde rymdlaborationer tillsammans med barn. 
MegaHelgen hölls den 7-8 oktober i samband med Astronomins dag och natt, och AU bidrog med 
ett flertal workshops där barn fick utforska stjärnhimlen med hjälp av Stellarium samt bygga 
stjärnkikare och kometer. 
 
I samband med Astronomins dag och natt genomfördes även ett världsrekordförsök i 
höghöjdsflygning med pappersflygplan; flygplanet med tillhörande GPS-sändare släpptes från en 
väderballong i stratosfären över centrala Dalarna samtidigt som det filmades och sändes live 
under Tekniska museets MegaHelg. Tyvärr misslyckades världsrekordförsöket med liten marginal. 
  
AU representerades även vid SpaceUp, en knytkonferens med rymdtema som hölls 19-20 
november på KTH. Astronomisk Ungdom arrangerade där workshopen “Astronomy and 
Exoplanets”, som behandlade studier av planeter utanför solsystemet; i synnerhet sådana som 
kan tänkas hysa utomjordiskt liv. På okonferensen deltog i övrigt exempelvis ESA (Europeiska 
rymdorganisationen) och AU:s hedersstipendiat Christer Fuglesang. 
 
Utöver detta representerades AU under Lise Meitner-dagarna den 25-26 november, en 
helgkonferens i fysik för gymnasieelever. Där informerade AU:s representanter de knappt 100 
deltagarna från hela Sverige om Astronomisk Ungdom och möjligheterna förbundet ger, 
exempelvis det nylanserade Rymdstipendiet, lägerverksamheten och Rymdforskarskolan. 
 
Medlemsbrev 
Astronomisk Ungdoms medlemsbrev har regelbundet skickats ut via e-post till de medlemmar 
som valt att prenumerera på det. Uppdateringar om vad som händer i förbundet, utlysningar, 
inbjudningar, tips, berättelser från verksamheter och föreningar, rymdnyheter och vad 
förbundsstyrelsen arbetar med, är exempel på sådant som medlemmarna kunnat ta del av i varje 
medlemsbrev. Frekvensen har ökat från 7 brev (2015) till 10 brev (2016). Under året har 
förbundsstyrelsens kommunikatör Theresia Hestad ansvarat för medlemsbrevet och dess 
innehåll. Mailchimp ä den tjänst som har nyttjats för att underlätta sammansättningen och 
utskicken av samtliga medlemsbrev.  
 



 

Medlemsföreningar och föreningsstöd 
Under året har åtta nya medlemsföreningar tillkommit; lokalföreningarna Orion (Örebro) och 
LUNA (Östergötland), temaföreningarna Unga science fiction-sällskapet, Ungdomsföreningen för 
flyg- och rymdteknik och Aulumni (AU:s officiella alumniförening för tidigare ideellt engagerade 
medlemmar), samt skolföreningarna VR: Astronomisällskap (VRG Djursholm, Stockholm), KTH 
Rymdsällskap (KTH, Stockholm) och Föreningen för Astronomi och Astronautik (Vasaskolan, 
Gävle). Samtliga anslutna föreningar har fått stöd av förbundet, bland annat genom uppstarts- 
och föreningsbidrag.  
 
Projektbidrag 
Medlemmar och medlemsföreningar kunde två gånger, i februari respektive september, ansöka 
om projektbidrag ur en pott om 5 000 kr per omgång till projekt som på ett eller annat sätt bidrar 
till att främja intresset för astronomi hos barn och unga i Sverige. 2016 fick Nova Stella bidrag för 
sitt projekt ”Raketbygge-workshop”, Linda-Maria Badéa beviljades bidrag för projektet ”Ö. Real 
Astronavis” som hon genomförde tillsammans med en vetenskapsförening på sin skola, och 
Astronomiska Föreningen i Uppsala beviljades bidrag för sitt projekt ”Astronomiqasque”. 
 
Årsmöte & konferens 
Årsmötet hölls den 6:e mars i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, enligt 
tradition i samband med Ungdomens Star Party. 
 
2-4 december anordnades Astronomisk Ungdoms konferens för ideellt aktiva medlemmar, AU-
konferensen, på Alnäsgården utanför Uppsala, med 35 representanter från de olika 
medlemsföreningarna och förbundets nationella verksamheter. Under konferensen hölls 
föreläsningar och diskussioner om förbundet och aktiva från hela landet fick träffa varandra och 
lära sig mer om att driva föreningar och projekt samt umgås och ha roligt ihop. Konferensens 
tema var “Upprymd”. 
 
Landsraad 
Under 2016 startade Landsraad, ett gemensamt nätverk där föreningarna och förbundsstyrelsen 
kan kommunicera, stödja varandra och samverka kring viktiga beslut, bl.a. för att bevara god insyn 
och demokrati i förbundet. Under 2016 har två Skype-möten, ett per termin, hållits; 
representanter från de olika medlemsföreningarna har närvarat och berättat om sin verksamhet, 
givit varandra tips och haft möjlighet att ställa frågor till varandra och förbundsstyrelsen. 
Utvecklingen av Landsraad har under 2016 letts av vice ordförande Elias Waagaard. 
 
Förbundsstyrelsen  
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2016 bestått av förbundsordförande Jennifer 
Andersson, vice ordförande Elias Waagaard, ständig sekreterare Erik Lundmark-Harrison, 
skattmästare Louise Fischer samt kommunikatör Theresia Hestad. 
 



 

Årets förbundsstyrelse har arbetat hårt med att driva förbundet framåt genom att utöka och 
utveckla verksamheterna, samt rekrytera fler medlemmar och aktiva. Under året nådde 
medlemsantalet upp till ca: 2800 medlemmar. Rymdresor, sällskapsresor för ungdomar med 
astronomi- och rymdtema, lanserades 30:e augusti 2016; första resan kommer att genomföras 
18:e till 25:e augusti 2017 och gå till Wyoming, USA, för att där bevittna den totala 
solförmörkelsen. Knut Lundmark-dagarna, en gymnasiekonferens i astronomi och rymdteknik, 
började planeras, och kommer gå av stapeln våren 2018.  
 
Innan årsskiftet hann AU dessutom få beskedet att förbundet 2017 beviljas statligt 
organisationsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF, vilket 
avslöjades under ett julfirande på kansliet tillsammans med medlemmar. 
 
Förbundsstyrelsen har även sett till att befintliga verksamheter rullat på och tillsatt projektledare 
för samtliga projekt. Tre styrelsehelger har hållits i Stockholm, där förbundsstyrelsen träffats och 
diskuterat nutida och framtida verksamhet. Förbundsstyrelsen har även arbetat med strategiska 
frågor och utvecklat styrdokument för förbundet, samt arbetslett personalen på kansliet. 
 
Kansli & administration 
Under 2016 bytte Astronomisk Ungdom redovisningsfirma från ABACI Redovisning AB till Add & 
Subtract AB, med ett mellanspel hos Aktiebolaget Wernberg & Partners. Tjänster hos Swedbank, 
Postnord AB, Länsförsäkringar AB, och Arbetsgivaralliansen har nyttjats för förbundets ekonomi-, 
post- samt försäkrings- och arbetsgivarärenden. Astronomisk Ungdoms kansli har skött övriga 
uppgifter av administrativ karaktär, såsom underhåll av medlemsregistret. I slutet av 2016 köptes 
ett professionellt medlemssystem, eBas, in för att underlätta hanteringen av medlemsregistret. 
 









 

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

Proposition – Stadgar, andra läsningen 
Astronomisk Ungdoms har under de senaste åren vuxit mycket, och som resultat av 
organisationens förändringar har det krävts en revision av stadgarna. Förbundsstyrelsen 2015 
arbetade med att ta fram förslag på justeringar av stadgarna utefter organisationens utveckling, 
men även utefter de krav som ställs för att förbundet ska kunna ta emot statsbidrag. 

En proposition uppdelad i två delar lades till årsmötet 2016; en del med de stadgar som det 
enbart krävs ett årsmötesbeslut med minst två tredjedelars (2/3) majoritet för att ändra, och en 
andra del med de stadgar som kräver godkännande under två på varandra följande ordinarie 
årsmöten med minst två tredjedelars (2/3) majoritet vid båda tillfällena. 

Årsmötet 2016 beslutade att bifalla propositionens båda delar. Här nedan följer propositionens 
andra del, som alltså måste bifallas med två tredjedelars majoritet (2/3) även detta årsmöte för att 
slutgiltigt kunna införas i stadgarna. 

Förslag till beslut 
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet 

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

_____________________________________________________________________________ 

     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. 

§ 1.3 Astronomisk Ungdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. 
§ 1.6 Astronomisk Ungdoms verksamhetsområde spänner över hela Sverige. 
§ 1.7 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 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. 

_____________________________________________________________________________ 

     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. 

_____________________________________________________________________________ 
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Proposition – Valberedning och 

revisorer i stadgarna 
I Astronomisk Ungdoms gällande stadgar nämns inget om hur valberedningen ska arbeta eller 
andra regleringar kring valberedningen; bara att en valberedning ska utses av årsmötet. Det 
framgår dessutom inget om att de grupper av förtroendevalda (förbundsstyrelse, valberedning, 
och revisorer) som utses av årsmötet inte ska överlappa. Dessa brister behöver åtgärdas. 

Förslag till beslut 
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet 

att 1 ändra kapitel 6 i Astronomisk Ungdoms stadgar från 

_____________________________________________________________________________ 

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. 

_____________________________________________________________________________ 

     till 
_____________________________________________________________________________ 

6 Revisorer och valberedning 

 
§ 6.1  Årsmötet utser två ordinarie revisorer, varav en godkänd eller auktoriserad revisor och 

en verksamhetsrevisor, samt en personlig suppleant till vardera dessa. 
§ 6.1.1 Revisorerna och deras suppleanter får inte sitta i förbundsstyrelsen eller 

valberedningen. 
§ 6.1.2 Revisorerna skall granska förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens 

förvaltning. 
§ 6.1.3 Det åligger revisorerna att upprätta en revisionsberättelse till årsmötet. 
§ 6.1.4 I revisionsberättelsen skall det finnas ett förslag till beslut i frågan om 

ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse. 
§ 6.1.5 Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed. 

     § 6.2  Årsmötet utser en valberedning om lägst tre och högst fem valberedare, varav en som 
sammankallande. 
§ 6.2.1 Valberedarna får inte sitta i förbundsstyrelsen eller vara revisorer. 
§ 6.2.2 Valberedningen skall nominera en förbundsordförande, lägst fyra och högst tio 

övriga ledamöter, samt två ordinarie revisorer jämte personliga 
revisorssuppleanter. 

_____________________________________________________________________________ 
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Proposition – Ombudssystem 
Under årsmötet 2016 gick Astronomisk Ungdom från att vara en förening till att bli ett förbund 
vars medlemmar utgörs av medlemsföreningar. Demokratin i organisationer uppbyggda på detta 
sätt fungerar oftast så att makten att påverka tillfaller enskilda medlemmar i två steg: varje 
medlem har rösträtt på sin förenings årsmöte, och föreningarna representeras i sin tur av ombud 
som har rösträtt under förbundets årsmöte. Med denna proposition föreslår vi i 
förbundsstyrelsen införandet av ett sådant ombudssystem även i Astronomisk Ungdom.  
 
Det finns flera anledningar till detta; dels sprider det ut makten maximalt i förbundet och 
förebygger uppkomsten av maktkoncentrationer under årsmötet, och dels så gör det att de som 
har rösträtt under årsmötet har större incitament att närvara och vara insatta i frågorna som 
beslutas om. Mera utförligt så utgörs fördelarna med ett ombudssystem av att: 
 

• Makten sprids ut maximalt i förbundet och alla delar i AU representeras på ett likvärdigt 
sätt under årsmötet. 

• Ett ombudssystem är “trögare” än det system vi har idag, vilket gör att stora förändringar 
endast går igenom årsmötet om de har förankrats i majoriteten av AU:s föreningar, och 
därmed i största delen av AU som helhet. 

• Det blir svårare att bilda egna majoriteter då beslut måste vara väl förankrade i hela 
organisationen och en liten grupp individer inte på eget bevåg enkelt kan driva igenom 
stora förändringar. Att förebygga maktkoncentrationer är en viktig byggsten för att 
försäkra att AU utvecklas på ett stabilt och långsiktigt sätt. 

• I ett ombudssystem är ombuden själva valda av sin förening, och de röstar för sin 
förenings och dess medlemmars räkning, vilket ger varje röst en tyngd och varje ombud 
känner ett genuint ansvar att rösta i linje med sin förenings och dess medlemmars vilja.  

• Det finns en inbyggd förväntan att komma och rösta på årsmötet; är man som förening 
tilldelad ett ombud så vill man utnyttja den möjligheten och ta ansvaret som kommer med 
det, samt se till att vara insatt i de frågor som tas upp på årsmötet. 

• Den förbundsstyrelse som väljs är förankrad i en majoritet av organisationen. 
• Medlemsföreningarnas roll och inflytande i förbundet blir tydligt, och genomsyrar även 

beslutsordningen. 
 
De problem som har identifierats med det nuvarande systemet är att: 
 

• Ofta är deltagarna på årsmötet ointresserade av frågorna som beslutas om, vilket får till 
följd att de som röstar under årsmötet inte är insatta i frågorna och de konsekvenser 
besluten har för organisationen.  

• Det är svårt att veta vilka delar av AU som är representerade; är det ett representativt 
urval av AU:s medlemmar, är det medlemmar som valde att åka på ett specifikt läger, är 



 

den en specifik gruppering som överrepresenteras, eller något annat urval? Denna 
osäkerhet gör att beslut inte nödvändigtvis är förankrade hos den breda massan av AU:s 
medlemmar. 

• Det är relativt lätt att “kuppa” årsmötet; det är bara att ta med sig tillräckligt många vänner 
(då medlemskap är gratis och öppet för alla), så kan man få igenom nästan vad som helst. 

 
För att möta dessa problem och skapa förutsättningar för att AU även fortsättningsvis ska vara en 
långsiktig och stabil organisation där samtliga delar utvecklas tillsammans föreslår vi årsmötet att 
införa ett ombudssystem där varje medlemsförening får ett (1) ombud vardera med rösträtt 
under förbundets årsmöte. Detta gör att stora lokalföreningar har samma antal röster som 
mindre, kanske nystartade föreningar, men i och med att de frågor i AU som tas upp på 
förbundsnivå påverkar alla föreningar lika mycket är detta positivt, då beslut bör få stöd av 
förbundet som helhet och inte enbart lokala koncentrationer som råkar ha stort 
medlemsunderlag. Precis som vanligt har samtliga medlemmar rätt att närvara, yttra sig och lägga 
motioner till årsmötet, så samtliga medlemmar kommer ha fortfarande ha stor 
inflytandemöjlighet, och om man engagerar sig i sin förening så kan man få förtroende att bli 
ombud för den till årsmötet. 
 
Det finns många olika sätt att fördela antalet ombud mellan föreningarna, men fördelarna med 
att fördela rösträtten till en (1) röst per förening är att: 
 

• Makten sprids ut som mest i förbundet. 
• Inga enskilda eller fåtal föreningar kan få egen majoritet. 
• Det kräver väldigt få förändringar i stadgarna att flytta rösträtten från en per medlem till 

en per medlemsförening, jämfört med andra mer godtyckliga ombudsfördelningar. 
• Varje förening har samma incitament att delta i årsmötet, vilket är bra eftersom besluten 

påverkar alla föreningar lika mycket. 
• Makten fördelas lika mellan de olika ideellt aktiva grupperna (föreningarna) i förbundet. 
• Alla föreningar inkluderas på samma sätt i beslutsfattandet; nya skolföreningar såväl som 

äldre lokalföreningar får vara med och fatta beslut på lika villkor. Detta är positivt eftersom 
de frågor som tas upp på förbundsnivå påverkar alla föreningar i lika stor utsträckning.  

• Det är ett vanligt system som används och har visat sig fungera bra i många andra 
förbund, exempelvis Ung Media, LSU, Makers of Sweden, ICA, m.fl. 

 
Sammantaget tror vi i förbundsstyrelsen att införandet av detta ombudssystem är positivt för AU 
som organisation för såväl långsiktighet och stabilitet, som för att värna god internkultur och 
demokrati inom AU. Slutligen ser vi positivt på att medlemsföreningarnas roll och inflytande i 
förbundet blir tydligare och mer konkret, vilket denna förändring skulle innebära. 
 



 

Förslag till beslut 
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet 

att 1 ändra kapitel 3 i Astronomisk Ungdoms stadgar från 

_____________________________________________________________________________ 

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 
§ 3.8.1 Extra årsmöten skall hållas snarast möjligt efter utlysning. 

_____________________________________________________________________________ 

     till 
_____________________________________________________________________________ 

3 Årsmöte 
 

     § 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ. 
     § 3.2 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år, under våren. 
     § 3.3 Vid årsmötet har alla medlemmar och förtroendevalda rätt att närvara, yttra sig, och 

lägga yrkanden. 
     § 3.4 Varje medlemsförening ansluten till förbundet vid det senaste årsskiftet har rätt att 

utse ett (1) ombud med rösträtt till årsmötet. 



 

      § 3.4.1 Varje ombud har en och endast en röst. 
      § 3.4.2 Röstning genom fullmakt är inte tillåten. 
      § 3.4.3 En individ kan bara vara ombud för en och endast en medlemsförening. 

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

en vecka före årsmötet. 
     § 3.6  Ordinarie årsmöte ska behandla följande ärenden: 

• Verksamhetsberättelse 
• Årsbokslut eller årsredovisning 
• Revisionsberättelse 
• Ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse 
• Fastställande av verksamhetsplan 
• Fastställande av årsavgift för stödmedlemmar 
• Inkomna motioner 
• Val av förbundsordförande 
• Val av övriga förbundsstyrelseledamöter 
• Val av revisorer 
• Val av valberedning 
• Övriga frågor 

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

     § 3.8  Extra årsmöte skall utlysas om endera: 
• Förbundsstyrelsen beslutar detta 
• En revisor så begär 
• Minst fem medlemsföreningar eller minst hälften (1/2) av förbundets 

medlemsföreningar, vilkendera som är högst, så begär 
§ 3.8.1 Extra årsmöte skall hållas snarast möjligt efter utlysning. 
§ 3.8.2 Extra årsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen. 

_____________________________________________________________________________ 



Tilläggsyrkande: Proposition – Ombudssystem 
 
Att ett förbund av Astronomisk Ungdoms storlek har ett demokratisystem som är 
ombudsbaserat är nödvändigt. Dock, för att kunna bli verkligt effektivt i sitt syfte att 
motverka de i propositionen nämnda problemen i det nuvarande systemet krävs det mer än 
bara en förändring av röstfördelningen. 
 
Detta gäller särskilt för det sistnämnda problemområdet: Att det är relativt enkelt att 
”kuppa” årsmötet. I dagsläget finns det 16 medlemsföreningar under Astronomisk Ungdom, 
och det innebär 16 röstberättigade ombud per det föreslagna systemet. Om ett av dessa 
ombud – eller en enbart yttrandeberättigad deltagare på kongressen – är tillräckligt 
karismatisk kan den relativt enkelt skaffa sig majoritet. Samtidigt uppstår det ett nytt problem 
i och med ett ombudssystem, och det är risken att den enskilda individens åsikt är den som 
kommer till uttryck, och inte medlemmarnas i den förening som ombudet representerar. 
 
Båda de här problemen går att lösa. Genom att ändra § 3.5.1 i förbundets stadgar, så 
medlemsföreningarna får tillgång till handlingarna tidigare än en vecka före årsmötet – 
förslagsvis tre veckor före – ges det utrymme för föreningarna att hålla ett medlemsmöte, där 
medlemmarna i föreningen gemensamt kan gå igenom handlingarna till årsmötet, och skaffa 
sig en gemensam åsiktsprofil som ombudet skall representera. Det bör dessutom finnas en 
guide för hur ett sådant medlemsmöte kan gå till från centralt håll. 
 
Följden av en förändring av § 3.5.1 blir att årsmötets nuvarande placering på våren kan 
komma att bli problematisk, då det är väldigt knappt om tid för styrelsen att iordningställa 
handlingarna. Därför bör Astronomisk Ungdoms årsmöte med fördel hållas på hösten. 
 
Jag yrkar därför: 
 

att: Uppdragsgiva förbundsstyrelsen att utreda en förändring av § 3.5.1 i stadgarna 
som leder till att medlemsföreningarna får tillgång till handlingarna i god tid 
innan förbundets årsmöte. 

att: Uppdragsgiva förbundsstyrelsen att utreda möjligheterna för och 
konsekvenserna av att flytta förbundets årsmöte från våren till hösten. 

att: Förbundsstyrelsen skall presentera resultatet från utredningarna på nästa 
årsmöte. 

 
 

Izabella Remmert 
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Proposition – Måldokument och strategi 
I Astronomisk Ungdoms stadgar framgår förbundets syfte, vilket talar om varför organisationen 
Astronomisk Ungdom finns i bred mening. Syftet säger inte vilka vägar vi ska ta för att uppfylla 
syftet, och förra året antogs av denna anledning ett måldokument som specificerar inom vilka 
områden förtroendevalda, anställda och ideellt engagerade medlemmar ska arbeta för att 
uppfylla syftet. Målen är dock, precis som syftet, väldigt breda och generella. Detta gör dem svåra 
att mäta och följa upp.  

För att konkretisera målen föreslår förbundsstyrelsen årsmötet att en strategi ersätter 
måldokumentet, och att årsmötet antar ytterligare ett styrdokument med konkreta och mätbara 
mål som går att följa upp. Strategin ska konkretisera syftet och beskriver inom vilka områden 
verksamheter ska drivas inom förbundet. Måldokumentet ligger i sin tur mellan strategin och 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen innehåller specifika verksamheter som kan sägas vara 
metoder för att uppfylla målen i måldokumentet.  

Syftet med de två dokumenten, måldokument och strategi för Astronomisk Ungdom, är att 
konkretisera syftet och försäkra att medlemmar och förtroendevalda ska ha en gemensam bild av 
förbundets utveckling under överskådlig tid. Måldokumentet ska stå sig under en bestämd och 
relativt kort tid, exempelvis två år, medan tanken med strategin är att den ska vara så generell och 
heltäckande att den består över tid. 

Förslag till beslut 
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet 

 att  anta Måldokument för Astronomisk Ungdom 2017-2018 enligt bilaga 11. 

att  anta Strategi för Astronomisk Ungdom enligt bilaga 12. 
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Måldokument för Astronomisk Ungdom 

2017-2018 
 

För att kontrollera hur väl Astronomisk Ungdom uppfyller sitt syfte behövs ett antal mål att mäta 
detta med. Målen skall uteslutande vara konkreta och mätbara, så att de är lätta att följa upp, 
samt allmänna och oberoende av specifika verksamheter, så att de förblir relevanta. 
Verksamhetsplanen utgör beskrivningen av metoderna för att uppfylla målen. Syftet med 
måldokumentet är att förbundets medlemmar och förbundsstyrelsen ska ha en gemensam bild 
av åt vilket håll förbundet ska utvecklas.  
 
Följande mål ska uppnås senast vid årsskiftet 2018/2019 
 

Medlemskap 
Astronomisk Ungdom strävar efter att samla unga rymdintresserade i hela Sverige. Att synas och 
ha ett högkvalitativt medlemserbjudande är essentiellt för att kunna rekrytera nya medlemmar 
och behålla befintliga medlemmar. 
 
Mål att uppnå: 

• Antal medlemmar: 4500 st 
• Andel av medlemmarna som bekräftar sitt medlemskap: 80 % 

Ideellt engagemang 
För att Astronomisk Ungdom ska kunna bedriva sin verksamhet behövs drivna och aktiva 
medlemmar som engagerar sig ideellt i verksamheterna.  
 
Mål att uppnå: 

• Antal ideella på nationell nivå inom förbundet: 50 st 
• Andel ideella som är aktiva på nationell nivå inom förbundet i mer än ett år: 75% 

Föreningar 
Astronomisk Ungdom samlar ungdomsföreningar med inriktning mot rymden. Detta gör det 
möjligt för fler ungdomar att utvecklas som ledare, och öppnar upp fler möjligheter för barn och 
unga att utveckla sitt rymdintresse på fritiden.  
 
Mål att uppnå: 

• Antal medlemsföreningar: 25 st 
• Andel medlemsföreningar som årsrapporterar: 100% 



 

Verksamhet 
För att nå ut till rymdintresserade unga oavsett geografisk härkomst ska Astronomisk Ungdoms 
nationella verksamheter vara väl utspridda över landet. Dessutom ska den nationella 
verksamheten rikta sig till en så stor del av den primära målgruppen som möjligt. 
 
Mål att uppnå: 

• Antalet län som utgör bas för nationell verksamhet: 6 st 
• Åldersgrupper som Astronomisk Ungdom har verksamhet för: 6-25 år 

Synlighet 
För att nå ut till rymdintresserade ungdomar är det viktigt att synliggöra organisationen och dess 
varumärke. Därför ska Astronomisk Ungdom varje år sträva efter att i goda, seriösa och 
syftesfrämjande sammanhang synas i media och på sociala medier.  
 
Mål att uppnå: 

• Antalet gånger AU syns i media per år: 20 st  
• Antal följare i sociala medier: 3000 st 

Ekonomi 
För att Astronomisk Ungdom ska vara en stabil och långsiktig organisation ska det ekonomiska 
ansvarstagandet vara stort, och organisationens verksamheter ska som helhet vara oberoende av 
enskild finansiär. 
 
Mål att uppnå: 

• Verksamheterna ska vara helt självfinansierande. 
• Minst 80 % av alla finansiella samarbeten ska förnyas. 
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Strategi för Astronomisk Ungdom 
                                                         
En strategi specificerar på ett övergripande sätt vad organisationen arbetar med för att uppfylla 
sitt syfte.  

Om förbundets syfte         
Astronomisk Ungdom är ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja intresset för astronomi 
och rymdfart hos unga i Sverige. Förbundet arbetar för visionen att vara den självklara vägen till 
ett utvecklat rymdintresse för unga. Förbundets slogan är “Sveriges gemenskap för unga med 
rymdintresse”. 

Målgrupper 
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 indirekt nå ut till 
våra prioriterade målgrupper på ett effektivt sätt. Dessa övriga målgrupper är: 

• Allmänheten 
• Föräldrar 
• Lärare och utbildande institutioner 
• Näringsliv och rymdindustri 
• Politiker och beslutsfattare 
• Journalister och opinionsbildare 

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

• Långsiktiga 
• Rikstäckande 
• Skalbara 
• Spridda över året 
• Heltäckande med avseende på målgrupperna 
• Heltäckande med avseende på strategiområdena 
• Samverkande sinsemellan               



 

Strategiska områden 
För att effektivt uppfylla syftet och uppnå visionen ska förbundet Astronomisk Ungdom arbeta 
inom ett antal utvalda strategiområden som har identifierats som särskilt viktiga för detta 
ändamål. All verksamhet inom förbundet och med förbundet som avsändare ska kunna placeras 
inom ett eller flera av dessa strategiområden.  
 
De tolv strategiområden som Astronomisk Ungdom verkar inom är: 
 
Strategiområde 1 - Att samla unga rymdintresserade och ungdomsföreningar med 
rymdfokus i en gemensam organisation. 
 
Astronomisk Ungdom ska vara den största och ledande ungdomsorganisationen inom astronomi 
och rymdteknik i Sverige. För att uppnå detta ska förbundet sträva efter att samla alla ungdomar i 
Sverige som är intresserade av eller nyfikna på rymden i en och samma organisation. Det innebär 
att det ska vara självklart för alla ungdomar med rymdintresse i Sverige att vara en del av 
Astronomisk Ungdom. Genom att stödja och uppmuntra lokal föreningsverksamhet får unga i 
hela landet större möjlighet att inkludera sitt rymdintresse i vardagen. 
 
Strategiområde 2 – Att skapa förutsättningar för unga rymdintresserade att utöva sitt 
intresse och fördjupa sina kunskaper inom astronomi och rymdteknik. 
 
Astronomisk Ungdom ska arbeta för att alla rymdintresserade ungdomar i Sverige ska ha 
möjlighet att kontinuerligt stimulera sitt rymdintresse och fördjupa sina kunskaper i astronomi 
och rymdteknik. På så sätt kan astronomi och rymdteknik integreras i vardagen, och därmed bli 
en naturlig fritidssysselsättning för ungdomar i Sverige. 
 
Strategiområde 3 – Att vara en mötesplats som skapar och bevarar vänskap, 
gemenskap och känsla av samhörighet kring det egna rymdintresset. 
 
Astronomisk Ungdom ska arbeta för att sammanhållningen och internkulturen under förbundets 
verksamheter är god, och att det sociala utbytet för samtliga deltagare är stort. Alla medlemmar 
ska trivas, inkluderas och välkomnas i den interna gemenskapen, med det gemensamma 
rymdintresset som samlingspunkt. 
 
 
Strategiområde 4 – Att öka allmänhetens intresse för rymden, och väcka intresse för 
rymden hos unga som inte redan har det. 
 
Astronomisk Ungdom ska arbeta för att stärka rymdintresset hos den breda allmänheten och 
samhället i stort så att alla svenskar ska få chansen att uppleva det fascinerande och intressanta 



 

med rymden. Särskilt ska Astronomisk Ungdom arbeta för att väcka upptäckarglädje och 
fascination för rymden hos alla barn och unga i Sverige. 
 
Strategiområde 5 – Att främja ledarskap, ideellt engagemang och initiativtagande för 
ungas rymdintresse, samt lyfta fram unga förebilder på rymdområdet. 
 
Astronomisk Ungdom ska vara en plattform där unga utvecklas som ledare, och där engagemang 
på alla nivåer som bidrar till att främja andra ungas intresse för rymden lyfts. Genom att lyfta fram 
unga förebilder visar vi uppskattning för goda gärningar och låter andra unga inspireras till 
personlig utveckling och att våga följa sina drömmar. 
 
Strategiområde 6 – Att främja internationella samarbeten, utbyten och möten mellan 
unga rymdintresserade världen över, samt ge dem en inblick i utländsk 
rymdverksamhet. 
 
Astronomisk Ungdom ska visa på bredden av den rymdrelaterade verksamheten såväl inom som 
utom Sveriges gränser, och påvisa ungas möjligheter att utveckla sitt rymdintresse oavsett plats i 
världen. Dessutom ska förbundet erbjuda möjligheter för ungdomar att få internationella 
erfarenheter, upplevelser och vänskaper kring det egna rymdintresset. 
 
Strategiområde 7 – Att vara en öppen, aktiv och ledande ungdomsorganisation, vars 
alla delar samverkar och utvecklas med långsiktighet och god internkultur i fokus, 
samt ha goda samarbeten med andra rymdaktörer och organisationer. 
 
Astronomisk Ungdom ska vara en organisation som präglas av demokrati och transparens, där 
medlemmarnas möjligheter att påverka förbundet är stora. För att Astronomisk Ungdom ska vara 
en stabil organisation som består under lång tid ska ett stort fokus läggas på långsiktighet och 
ansvarstagande. Goda samarbeten med andra rymdaktörer och organisationer är en 
förutsättning för att förbundets plats i civilsamhället ska vara bestående, seriös och inge 
förtroende.  
 



 

Strategiområde 8 – Att uppmuntra och inspirera unga till utbildning och karriär med 
anknytning till rymden. 

Astronomisk Ungdom ska vara en plattform som ökar ungas möjligheter att få kännedom om och 
våga söka sig till de utbildningar och karriärer som finns med anknytning till rymden. På så sätt får 
alla rymdintresserade ungdomar möjligheter att ta sitt intresse ut i akademin och arbetslivet. 
 
Strategiområde 9 – Att främja rymdinspirerad kultur och rymdengagemang även 
utanför de tekniska och naturvetenskapliga disciplinerna, samt uppmuntra unga till 
att själva skapa och ta del av rymdkultur. 
 
Astronomisk Ungdoms intresseområde ska inte bara vara begränsat till rymdområdet inom 
naturvetenskap och teknik. Genom att främja rymdinspirerad samhällsvetenskap, humaniora och 
kultur får ungdomar möjligheten att ta del av och utveckla rymdområdet även utanför de 
naturvetenskapliga och tekniska disciplinerna på ett kreativt sätt. 
                                 
Strategiområde 10 – Att inom utbildningsväsendet främja en rik och högkvalitativ 
undervisning i astronomi och rymdvetenskap, som utmanar och inspirerar elever på 
alla nivåer. 
 
Astronomisk Ungdom ska värna en omfattande och högkvalitativ astronomiutbildning så att fler 
unga får möjlighet att utveckla sitt naturvetenskapliga och tekniska intresse och utmana sig själva 
oavsett nivå. En del i detta är ett stödja och inspirera lärare i deras arbete med rymden i 
grundskolans och gymnasiets alla ämnen. 
 
Strategiområde 11 – Att bilda opinion för att satsa mer resurser på rymdrelaterade 
ändamål inom näringsliv, akademi och ideell sektor; i synnerhet sådan som gynnar 
ungdomar. 
 
Astronomisk Ungdom ska verka för ökade resurser till rymdrelaterade aktiviteter i hela samhället. 
En stark rymdindustri, en aktiv rymdforskning som ofta kommer med inspirerande nya rön, och 
ett civilsamhälle med en mångfald av rymdaktiviteter är essentiellt för Sverige som rymdnation, då 
det ökar intresset för rymden och ger unga fler möjligheter inom rymdbranschen.  
                                                         
Strategiområde 12 – Att uppmuntra media till en omfattande och högkvalitativ 
rapportering om rymdrelaterade forskningsrön, framsteg inom rymdfart och andra 
rymdaktiviteter. 
 
Astronomisk Ungdom ska verka för att rymdrelaterade verksamheter ska få en större plats i 
media, då journalister och andra offentliga aktörer spelar en avgörande roll när det kommer till 
att sprida kunskap om och fascination för rymden; speciellt hos unga. 
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Verksamhetsplan 2017 
Följande verksamheter skall under det kommande verksamhetsåret arrangeras av förbundet 
Astronomisk Ungdom: 
 

Läger    Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
Varje år arrangerar Astronomisk Ungdom ett antal läger med astronomi- och rymdtema. Dessa 
läger 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. 
Under 2017 planeras uppemot fem läger: Norrskensläger i norra Sverige, Ungdomens Star Party i 
Mellansverige och Astronomiläger i södra Sverige för ungdomar, samt Space Camp och 
Rymdläger för barn.  
 
Rymdforskarskolan   Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 
Rymdforskarskolan är en sommarforskarskola i astronomi och rymdteknik, som ger 
gymnasieelever möjlighet att lära sig mer om astronomi, rymdteknik och rymdfart. Teori och 
laborationer varvas med gästföreläsare, studiebesök 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. Under 2017 
planeras Rymdforskarskolor i Stockholm (KTH), Göteborg (Chalmers) och Kiruna (Esrange/LTU). 
 
Astronomicentrum   Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11 
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   Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 
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 och annat rymdrelaterat material riktat till barn och unga. 
 
Stjärnguiderna   Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5 
Stjärnguiderna är ett trottoarastronomiprojekt med målet att alla svenskar någon gång ska ha 
sett en närbelägen himlakropp genom teleskop. Detta genomförs genom att ideella stjärnguider 
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   Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 
Rymdpodden är Astronomisk Ungdoms officiella poddradio. Podden är ämnad att vara en serie 
lärorika och inspirerande samtal och intervjuer med kunniga astronomer och vetenskapare, 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   Ingår i strategiområde 4, 5, 8, 12 
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, multiplicerat med en krona. 
 
Tävlingar    Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 9 
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. 
 
Kommunikation & marknadsföring  Ingår i strategiområde 1, 4 
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, 
Snapchat, etc.), och på vår hemsida (www.astronomiskungdom.se). Marknadsföring kan också ske 
i form av exempelvis affischer i skolor och foldrar på mässor. En Facebook-grupp fungerar som 
förbundets forum. 
 
Rymdbloggar   Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 
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. 
 
Webbshop    Ingår i strategiområde 2 
I Astronomisk Ungdoms webbshop kan besökare beställa allehanda profilprodukter, såsom 
muggar, pins, tygmärken, t-shirts, hoodies, teleskop, och pennor; alla med karakteristisk AU-
design. Produkterna kan även säljas och användas i samband med träffar eller utåtriktade 
aktiviteter, såsom läger eller mässor. 
 
 
 
 



 

Mässor & temadagar   Ingår i strategiområde 1, 4, 5, 7, 9, 11 
Astronomisk Ungdom deltar då och då i vetenskapsrelaterade mässor och temadagar, 
exempelvis Vetenskapsfestivalen, Lise Meitner-dagarna, Spaceup, och Astronomins dag och natt. 
Deltagande i dessa ämnar till att främja intresset för astronomi hos allmänheten och informera 
intresserade om förbundets verksamheter. Deltagande kan till exempel innefatta föreläsningar, 
monter, tävlingar, osv. 
 
Medlemsbrev   Ingår i strategiområde 2, 4, 5, 8, 9 
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. 
 
Medlemsföreningar och föreningsstöd Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 9 
På hemsidan 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), nationella föreningar som verkar inom ett avgränsat 
område inom astronomi och rymdfart (temaföreningar) och föreningar som verkar på en skola 
eller lärosäte (skolföreningar). Medlemsföreningar erhåller ett årligt bidrag om 2500 kronor + 50 
kronor/medlem mellan 6 och 25 år. Varje ny medlemsförening som ansluts erhåller ett 
uppstartsbidrag på 2500 kronor från förbundet. 
 
Projektbidrag   Ingår i strategiområde 2, 5, 8, 9 
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 2017 skall 10 000 kr delas ut. 
 
Kongress & konferens   Ingår i strategiområde 2, 3, 5 
Årsmötet hålls i samband med en kongress under våren och är Astronomisk Ungdoms högst 
beslutande organ. 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 
medlemsföreningar. Under både kongressen och konferensen hålls föreläsningar och seminarier 
om förbundet, diskussioner och erfarenhetsutbyten sker, och många sociala aktiviteter anordnas 
för att främja en god och positiv internkultur. 

Landsraad     Ingår i strategiområde 1, 2, 5, 7 
Landsraad är ett gemensamt nätverk där föreningarna och förbundsstyrelsen kan kommunicera, 
stödja varandra och samverka kring viktiga beslut, bl.a. för att bevara god insyn och demokrati i 
förbundet. Under 2017 ska minst två Skype-möten, ett per termin, hållas; representanter från de 
olika medlemsföreningarna har möjlighet att närvara och berätta om sin verksamhet, ge varandra 
tips, ha möjlighet att diskutera och ställa frågor till varandra och till förbundsstyrelsen.  



 

 
Förbundsstyrelsen   Ingår i strategiområde 2, 3, 5, 7 
Det åligger förbundsstyrelsen att, med kunskap om förbundets samtliga verksamheter och 
övergripande struktur, ansvara för Astronomisk Ungdoms utveckling på lång sikt. 
Förbundsstyrelsen ansvarar för beslutsfattandet inom förbundet mellan årsmötena, 
arbetsledning av förbundets anställda, och annat arbete av strategisk karaktär. Förbundsstyrelsen 
innehar även yttersta ansvar för förbundets ekonomi. 
 
Kansli & administration   Ingår i strategiområde 7 
Administrativt arbete inom förbundet åligger Astronomisk Ungdoms kansli. Uppgifterna innefattar 
redovisning genom Add & Subtract 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, 
administration av medlemsregister, kontakt med samarbetspartners, utlysning av 
projektledarskap, samt upprätthållande av kontakt med och stöd till aktiva, medlemsföreningar 
och verksamheter, och annat arbete av operativ karaktär. 
 
Knut Lundmark-dagarna  Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 7, 8 
Knut Lundmark-dagarna är en två dagar lång konferens för gymnasieelever, som syftar till att 
inspirera och informera om möjligheterna till utbildningar och arbeten inom astronomi och 
rymdteknik. Konferensen innehåller bl.a. inspirerande föredrag av forskare från universitet, 
laborationer och industri och en utställning med företag, föreningar och lärosäten med koppling 
till astronomi- och rymdämnet. 
 
Rymdstipendiet   Ingår i strategiområde 2, 6, 7, 8 
Stipendiet tilldelas varje år en svensk gymnasieelev som gjort ett gymnasiearbete eller annat 
projekt med anknytning till astronomi eller rymdteknik. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett 
tekniskt eller naturvetenskapligt arbete, utan kan också vara ett arbete i t.ex. samhällskunskap, 
pedagogik eller psykologi som har någon koppling till rymden. Till hjälp finns på AU:s hemsida en 
tipssamling för gymnasiearbeten med anknytning till rymden och astronomi. År 2017 består 
stipendiet i ett heltäckande resestipendium till International Astronomical Youth Camp i Spanien. 
 
Rymdresor    Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
En rymdresa är en sällskapsresa med astronomi- och rymdtekniktema för unga rymdintresserade 
mellan 16 och 25 år. Resan kan t.ex. gå till en astronomisk sevärdhet, studiebesök vid 
internationella rymdföretag, stora internationella teleskop eller andra rymdrelaterade resmål. År 
2017 går resan till Wyoming, USA, för att bevittna den totala solförmörkelsen den 21:a augusti. 
Resan pågår mellan den 18:e och 25:e augusti och kommer bland annat att besöka Yellowstone 
National Park, Devil’s Tower, Mount Rushmore, Minuteman Missile National Historic Site, 
Badlands, Teton National Park, Bonneville Salt Flats, Salt Lake City, samt observera under 
Wyomings stjärnhimmel och lära deltagarna mer om astronomi i vackra, historiska landskap. 



 

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

Valberedningens förslag 2017 
Nedan följer valberedningens nomineringar till förtroendeposter: 

Förbundsordförande 
Jennifer Andersson  

Förbundsstyrelseledamöter 
Tara Zohrevand 
Elias Waagaard 
Louise Fischer 
Theresia Hestad  

Godkänd eller auktoriserad revisor 
Michael Christensson, auktoriserad revisor 

Ideell verksamhetsrevisor 
Cecilia Gullstöm 

Personlig suppleant till den godkända eller auktoriserade revisorn 
Johan Engdal, auktoriserad revisor  

Personlig suppleant till den ideella verksamhetsrevisorn 
Johan Sannemo 

 

 

 

 

 
 

 

Valberedningen har bestått av Robin Djerv, Christopher Rundqvist, Mikael Ingemyr och Emma 
Andersdotter Svensson. 


