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

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.

