Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom,
Här kommer medlemsbrev #2 2016.
Mycket har hänt i Astronomisk Ungdom i år, mer är på gång och vi är nu över 1200
medlemmar totalt! I början av mars samlades ett trettiotal astronomiintresserade
ungdomar i Uppsala för årets andra läger, Ungdomens Star Party, i samband
med förbundets årsmöte. Förutom att bland annat rösta igenom hur förbundets
verksamhetsår kommer se ut, valdes av en enig stämma en ny förbundsstyrelse.
Dessutom börjar Rymdforskarskolan ta sin form, Astronomicentrum utvecklas för fullt
och medlemsföreningarna arrangerar hela tiden spännande aktiviteter ute i landet.
Här kan du ta del av det allra senaste från förbundet.

Årsmöte och ny
förbundsstyrelse
Den 6:e mars hade Astronomisk
Ungdom sitt årsmöte. Förbundet växer

Ungdomens Star
Party 2016
Så har ännu ett fantastiskt
astronomiläger gått till historien. I
början av mars samlades ett stort gäng

så det knakar och en uppdatering av
stadgarna genomfördes därför,
samtidigt som förnyade måldokument
klubbades igenom. Utöver detta valdes
även en ny förbundsstyrelse bestående
av förbundsordförande Jennifer
Andersson, vice ordförande Elias
Waagaard, skattmästare Louise
Fischer, ständig sekreterare Erik
Lundmark-Harrison, och kommunikatör
Theresia Hestad. Vill du läsa mer om
årsmötet och vad som väntar under
kommande verksamhetsår?
Astronomisk Ungdoms nya
förbundsordförande har skrivit om detta
på bloggen. Läs hennes reflektioner
här.

peppade ungdomar på en scoutgård i
Uppsala för att under en helg umgås
med andra lika rymdintresserade
ungdomar, lyssna på spännande
föreläsningar av bland annat astronom
Bengt Gustafsson, och få delta på
årsmötet. Läs projektledarens
lägerrapport här.

Astronomicentrum
strax klart för
lansering

Astronomisk Ungdom
siktar mot stjärnorna
Projekt Luna har bytt namn!
Astronomisk Ungdom lanserar nu
projektet Stjärnguiderna, med målet att
hela Sverige ska rikta ögonen mot
stjärnhimlen. Allt för få har sett månen
och andra närliggande himlakroppar
genom ett teleskop, och det vill
Astronomisk Ungdom ändra på.
Projektet kommer att omfatta
stjärnguider (instruktörer) som
regelbundet anordnar visningar av
stjärnhimlen på allmänna platser runt
om i Sverige. Lär mer om projektet
här. Har du ett eget teleskop och vill
delta i projektet? Eller vill låna ett av

Inom kort kommer Astronomisk
Ungdoms nya satsning
Astronomicentrum officiellt att lanseras.
Det är ett nationellt resurscentrum för
astronomi med syfte att stödja lärare i
den svenska astronomiundervisningen.
Tycker du att ni i din skola har för lite
astronomi på schemat, och vill att du
och din klass ska få chansen att lära er
mer? Vill du lyssna på kunniga
föreläsare som gör avtryck? Be din
lärare kontakta Astronomicentrums
projektledare Frida Backjanis på
frida.backjanis
@astronomiskungdom.se för mer
information om hur just din skolan kan
ta del av projektets föreläsningar och
laborationer.

oss, och få chansen att representera
oss som stjärnguide? Tveka inte
att kontakta projektledare Elias
Waagaard för intresseanmälan!

Få bidrag till häftiga
rymdprojekt

Antimateria med
Sirius och
Astronomiska
Föreningen
Den 17:e mars kan du, tillsammans
med medlemmar i
medlemsföreningarna Sirius och
Astronomiska Föreningen, gå och
lyssna på en föreläsning om
antimateria på AlbaNova i Stockholm.
Föreläsningen är gratis och börjar
klockan 18.15. Ta chansen att umgås
med andra ungdomar från våra
medlemsföreningar, samtidigt som du
får lära dig mer om den spännande
världen av antimateria. Läs mer här.
Vill du följa med? Kontakta Sirius
styrelseledamot Janina Kaira.

Bli en rymdbloggare
För några månader sedan lanserade

Vill du genomföra ett rymdrelaterat
projekt, men har svårt att finansiera
det? Lugn, då kan Astronomisk
Ungdom hjälpa dig från idé till
verklighet. Vill du tillsammans med din
lokalförening, din klass eller på egen
hand bygga en liten raket att skjuta
upp, eller anordna ett Rymdcafé nära
dig? Eller går du och bär på helt andra
rymdiga idéer? Fram till den 15:e mars
kan du som medlem söka projektbidrag
hos Astronomisk Ungdom. Läs mer
och ansök här.

Rymdforskarskolan
utvecklas i raketfart
Sommarens forskarskola i astronomi
och rymdteknik riktar sig till dig som
har gått ut andra året på gymnasiet och
vill inspireras av rymdbranschen i
Sverige. Är du sugen på att genomföra
spännande laborationer, lyssna på
föreläsningar om rymden och utveckla
dina kunskaper och vetenskapliga
förmågor? Då är Rymdforskarskolan
något för dig! Håll utkik efter ansökan

Astronomisk Ungdom konceptet
Rymdbloggar. Alla medlemmar bär på
så mycket kunskap om och
erfarenheter av rymden, vilket självklart
är något som vi vill ta tillvara på. Därför
kan nu de som vill skapa en egen
rymdblogg på Astronomisk Ungdoms
hemsida! Är du intresserad? Kontakta
Theresia Hestad för mer information.
Klicka här för att komma till de
rymdbloggar som finns idag, och läs
mer om astronomi, vetenskap och
vardagen som ung rymdintresserad.

och mer information i nästa
medlemsbrev.

Rabatterade böcker
om astronomi, rymd
och vetenskap
Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Den nya förbundsstyrelsen har haft sitt
konstituerande styrelsemöte och
samtliga ledamöter har kommit in i sina
poster. Så, vad kommer att hända
härnäst? Just nu finslipas det sista på
ansökan om fortsatt bidrag hos
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, årets
hedersstipendiat ska utses och
projektledare till sommarens läger ska
väljas. Styrelsen kommer också inom
kort att samlas för en fullspäckad
styrelsehelg i Stockholm, för att
visionera och planera kring det
kommande verksamhetsåret
tillsammans. Vill du veta mer om vad
som händer bakom kulisserna i
Astronomisk Ungdom? Kontakta
förbundsstyrelsen här.

I vanlig ordning kan alla medlemmar i
Astronomisk Ungdom köpa böcker till
rabatterat pris hos förlaget Fri Tanke.
Välj bland titlar av bland annat Ulf
Danielsson, Christer Fuglesang, Bengt
Gustafsson och Marie Rådbo. Det
enda du behöver göra är att ange
koden 67312. Klicka här för att ta del
av rabatten.

Öppna
mötesprotokoll på
hemsidan
Under Astronomisk Ungdoms senaste
årsmöte beslutades att alla styrelsens

mötesprotokoll från och med nu ska
finnas tillgängliga att läsa på AU:s
hemsida. Intresserade medlemmar kan
nu läsa protokoll från
förbundets årsmöte, och
förbundsstyrelsens konstituerande
styrelsemöte. Vid frågor om
protokollens innehåll,
kontakta förbundsstyrelsen.
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