Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Bäste medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #3 2014. Vi är nu 471 medlemmar i föreningen,
och vi blir fler för var dag. Rymden intresserar och fascinerar som inget annat,
och i AU får vi träffa nya vänner och utveckla vårt gemensamma intresse.
Varsågod att ta del av några nyheter i föreningen så här inför nästa år!

Läs om det gångna året
År 2014 har varit ett händelserikt år
i föreningen. Läs vår årskrönika om
allt nytt som hänt, och våra
förhoppningar inför 2015.
Astronomisk Ungdoms 2014

Häng med på nästa
astronomiläger
Vårens kommande astronomiläger,
Ungdomens Star Party 2015, kommer
att hållas i Stockholm i slutet av
februari. Vi hoppas att både få återse
gamla ansikten men också lära känna
många nya medlemmar.
Läs mer och anmäl intresse

Projekt Luna
Luna är föreningens senaste projekt.
Det går ut på att på allmän plats
erbjuda observationer av de
närmaste himlakropparna och på så
sätt få svenska folket att rikta
ögonen upp mot himlen.
Medlemmar runt om i landet får låna
8-tums Dobson-teleskop från
Astrosweden avsedda att användas i
projektet.

Årsmöte 2015
Föreningens årsmöte kommer att
hållas i samband med USP. Söndagen
den 1:a mars kl 10 kallas medlemmar
i AU till det. Handlingar kommer att
finnas tillgängliga på hemsidan.
Motioner kan skickas in till
föreningens sekreterare.
Information om årsmötet

Anmäl ditt intresse

Vill du engagera dig i
föreningen?
Vill du vara med och arrangera
nästa astronomiläger eller skriva om
rymdnyheter i våra sociala kanaler?
Eller har du en helt egen idé, till
exempel en podcast om rymden, så
är du varmt välkommen med den
också! Delta i projekt eller starta
upp egna idéer i föreningen.
Klicka här vid intresse

Är du intresserad av att
sitta i styrelsen?
Astronomisk Ungdom är en ideell
förening som mellan sina årsmöten
leds av en styrelse. Frågor om
verksamhet, ekonomi, organisation,
mm., är alla frågor som styrelsen
arbetar med i föreningen. Är du
intresserad eller vill veta mer så är du
välkommen att kontakta
valberedning@astronomiskungdom.se

Följ oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Följ oss på Instagram
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