
Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom! Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom,
Här kommer medlemsbrev #6 2015.

Det har varit en mångfasetterad höst med Astronomisk Ungdom. Vår allra första
verksamhetskonferens har gått av stapeln i Stockholm, en anställd projektledare har
välkomnats till förbundet, och ute i lokalföreningarna anordnas allt fler
astronomirelaterade aktiviteter. Här kan du ta del av det senaste från förbundet.    

Vinterns populäraste
astronomiläger
Medlemmarnas favorit är tillbaka!
Anmälan till 2016 års vinterläger i
januari har äntligen öppnat.
Föreläsningar, besök på rymdbasen
Esrange, och förhoppningsvis norrsken
står på schemat när Astronomisk
Ungdom återigen intar Kiruna. Avsluta
jullovet tillsammans med andra
rymdintresserade den 4:e till 6:e
januari! Anmäl dig senast 20:e

Värva och vinn: Kan
vi nå 1000 medlemmar
innan nyår?
Idag är vi ungefär 900 ungdomar som
tillsammans bildar Sveriges största
rymdnätverk för unga. Nu satsar
Astronomisk Ungdom stenhårt på att
nå över 1000 medlemmar innan nyår,
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december. Anmälan hittar du här.

Anställd projektledare
för Astronomicentrum
Astronomicentrum är Astronomisk
Ungdoms nya skolsatsning, med vilken
lärare i Sverige kommer att erbjudas
stöd, resurser och föreläsare i
astronomi- och fysikämnena på
grundskola och gymnasium. Frida
Backjanis kommer i januari att påbörja
arbetet som projektledare för
Astronomicentrum. Vi hälsar henne
varmt välkommen till förbundet som vår
första anställda medarbetare. Läs mer
om Frida här. 

Vill du ha posters att

och därmed beviljas statsbidrag om ca
1,2 miljoner kronor per år från och med
2017. Kan ni medlemmar,
lokalföreningar och aktiva tillsammans
värva 100 nya medlemmar på knappt
en månad? Anta utmaningen
tillsammans med oss. Den som värvar
flest medlemmar innan nyår vinner tre
biobiljetter. De medlemmar du värvar
uppger ditt namn i vårt
medlemsformulär. Läs mer om
tävlingen här.

Holografiska
principen i
Rymdpodden #3
I Rymdpoddens tredje avsnitt pratar
Lisa Freyhult, forskare vid institutionen
för teoretisk fysik vid Uppsala
universitet, om strängteori och den
holografiska principen. Denna gång
gästas podden dessutom av
ordförande Mikael Ingemyr. Lyssna på
avsnittet här.

Marcus Wigren
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sätta upp på din
skola?
Astronomisk Ungdom skickar helt gratis
hem tre olika posters som du kan sätta
upp på din skola, på biblioteket, eller
någon annanstans där ungdomar som
gillar rymden brukar hålla till. Skicka ett
mail med namn, adress och antal
posters du önskar så ser vi till att du
har dem hemma i brevlådan inom ett
par dagar.  Se vilka posters som finns
här.

Verksamhetskonferens
för förbundsaktiva
I slutet av november samlades
Astronomisk Ungdoms alla projektledare
och representanter från samtliga
lokalföreningsstyrelser i Stockholm för
att diskutera förbundets framtid och
utbyta idéer och erfarenheter med
varandra. Bland annat diskuterades
marknadsföring, ekonomi och
förbundets gemensamma syfte och
vision. Detta var Astronomisk Ungdoms
allra första verksamhetskonferens, och
kommer att bli en årlig mötesplats för
alla aktiva. 

vinnare av
flaggtävlingen
Nu är vinnaren av vår största tävling
hittills avgjord, och förstaplatsen gick till
Marcus Wigren. Den vinnande flaggan
uppmanar oss att utforska det okända,
och illustrerar på ett stilrent sätt Jorden
sedd från rymden. Läs hela juryns
motivering, och lär känna vinnaren,
på Rymdbloggen. 

Vill du sitta i
förbundsstyrelsen
för Astronomisk
Ungdom?
På bara tre år har vi hunnit med sju
astronomiläger, nationell
gatuastronomi, en podd, en anställning,
6 lokalföreningar, och mycket, mycket
mer. I januari 2016 öppnar
ansökningsperioden för att kandidera
till styrelsen inför verksamhetsåret
2016/2017. Nu har du chansen att vara
med och påverka förbundets framtid.
Astronomisk Ungdom växer och
utvecklas i en rasande fart. Vi behöver
engagerade, drivna och duktiga
förbundsaktiva som kan föra
Astronomisk Ungdom mot oändligheten
och vidare. För mer information,
kontakta valberedningen.
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Vad händer i
styrelsen?
Förbundsstyrelsen arbetar i skrivande
stund med revision av
medlemsregistret och rekrytering av
nya medlemmar för att nå målet på
1000 medlemmar innan nyår. Höstens
arbete har tillägnats förberedelser och
anställning av personal till
Astronomicentrum. Dessutom sonderas
terrängen kring möjligheterna att starta
upp en sommarforskarskola i astronomi
och rymdteknik redan sommaren 2016.
Vill du veta mer om Astronomicentrum
och sommarforskarskolan, eller har
några helt andra funderingar? Du är
alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Rabatterat pris på
böcker om rymden
Du har väl inte missat att du som
medlem i Astronomisk Ungdom kan
köpa böcker till specialpris hos förlaget
Fri tanke? Välj bland titlar av bl.a. Ulf
Danielsson, Christer Fuglesang, Bengt
Gustavsson, och Marie Rådbo. Läs om
allt ifrån Higgspartikeln till svarta hål
och mörk materia. Ange koden 67312.
Klicka här för att ta del av rabatten.
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