Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #10 2016.
Ännu ett år har gått till ända och vi på Astronomisk Ungdom vill rikta ett stort tack till
alla fantastiska medlemmar som gjort 2016 till ett underbart år i vårt förbund! Snart
öppnar anmälan till Rymdresan 2017 som nästa sommar kommer att ta oss till
solförmörkelsen i USA, gymnasiekonferensen Knut Lundmark-dagarna lanseras och
om några dagar går årets Norrskensläger av stapeln i Luleå. Här kan du ta del av allt
som händer i Astronomisk Ungdom innan vi beger oss in i rymdåret 2017!

Årsresumé: Astronomisk Ungdoms 2016

Här kan du läsa 2016 års årsresumé ur vår förbundsordförande Jennifer Anderssons
perspektiv. Vi gick in i 2016 med 1342 medlemmar och 7 medlemsföreningar, siffror
som under året vuxit till drygt 2600 medlemmar och 15 föreningar. Det har varit ett år
präglat av en oerhörd positiv utveckling för vår organisation, med många nya
medlemsföreningar, verksamheter, läger, stipendier och mycket mer. Läs hela
årskrönikan här.

Rymdresan 2017 till
totala solförmörkelsen
över USA
Den 19-25 augusti anordnar AU en
sällskapsresa till Wyoming, USA, för att
där bevittna den totala solförmörkelsen.
Under resan kommer vi även att
besöka Yellowstone National Park,
Devil's Tower och ett flertal
nationalparker. Såväl landskap som
natthimmel kommer att vara
spektakulära. Är du mellan 16 och 25
år? Häng med på en resa för livet! Läs
mer och anmäl dig inom kort här.

AU beviljas
organisationsbidrag!
I december kom det efterlängtade
beskedet: Astronomisk Ungdom har för
första gången beviljats
organisationsbidrag från Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor!
Bidraget, som ligger på 1 164 908
kronor, kommer att vara oerhört viktigt
för våra verksamheter, och är
framförallt tänkt att gå till
föreningsbidrag till förbundets alla
medlemsföreningar, kansli, personal
och till finansiering av
medlemstidningen Populär Astronomi.
Läs mer om bidraget och vad det
betyder för AU här.

2016 års rymdnyheter
Mycket händer på
rymdforskningsfronten och nu är det
dags att sammanfatta rymdåret 2016!
Så, vad har hänt? Gravitationsvågor
detekterades för första gången från två
kolliderande svarta hål, vår närmsta
stjärna Proxima Centauri har visat sig
vara värd åt en jordliknande planet, en
nionde planet i vårt egna solsystem kan
finnas, och mycket mer. Läs om dessa
nyheter och fler på hemsidan och glöm
inte att följa AU på facebook där vi
uppdaterar er om allt som händer i
rymdvärlden varje dag.

Stöd oss och var med
och främja ungas
rymdintresse
Astronomisk Ungdom är ett ideellt
förbund och samtliga verksamheter är
beroende av stöd och bidrag från såväl
företag som privatpersoner. Verka för
vårt syfte och uppfyll barns
rymddrömmar genom att ge ett bidrag
till den löpande verksamheten eller
skänka en julgåva till ett specifikt
ändamål. Läs mer om hur du kan
stödja våra verksamheter här.

Mål: En svensk på
Mars på 2030-talet
Ny konferens för
gymnasieelever 2018
Astronomisk Ungdom lanserar nu Knut
Lundmark-dagarna; en två dagar lång
konferens i astronomi och rymdteknik
för gymnasieelever. Liknande
konferenser finns redan i kemi, biologi,
fysik och matematik, och konceptet
syftar till att inspirera till och informera
om utbildningar och yrkesmöjligheter i
respektive ämne. Knut Lundmark var
en svensk astronom, populariserare av
astronomi och pionjär inom universums
expansion och mörk materia. Håll utkik
under 2017 för mer information om hur
just din skola kan delta!

Den här månaden publicerades en
debattartikel i DN debatt som
uppmanar till en ny rymdstrategi med
målet att sätta en svensk på Mars på
2030-talet. Denna artikel var vår
förbundsordförande Jennifer
Andersson med och skrev på, ovanför
namn som Christer Fuglesang, Karin
Nilsdotter och riksdagsledamöterna
Mathias Sundin och Maria Weimer.
Denna artikel är särskilt viktig för AU då
den även tar upp vikten av att
ungdomar tar vara på sitt
rymdintresse. Mer information och hela
artikeln hittar du här.

AU-konferensen gick
av stapeln i Uppsala
I början av december hölls Astronomisk
Ungdoms årliga konferens för alla
aktiva i förbundet, denna gång på en
aktivitetsgård i Uppsala. Under helgen
fick deltagarna lära sig mer om hur
man driver en förening, lyssna på
spännande föreläsningar, tävla i
raketbygge och titta i teleskop. Två av
deltagarna, Tara och Cornelia, har
skrivit om helgen. Läs om deras
upplevelser från helgen här och här. Till
sist, tack alla deltagare för en fantastisk
konferens!

Du missar vill inte
Rymdstipendiet 2017?
Du som går på gymnasiet kan fram till
den 30:e mars vara med och tävla om
Astronomisk Ungdoms resestipendium!
Gör ett gymnasiearbete eller annat
arbete med anknytning till rymden så
kan du vara den som får vara med och
tävla om en plats på forskningslägret

Eleonora vill bli första
svensk på Mars
I mitten av av december, efter att de
skrev debattartikeln som nämns ovan,
höll partiet Liberalerna en
presskonferens med riksdagsledamot
Mathias Sundin i spetsen. På varsin
sida om honom hittar vi Christer
Fuglesang och även ingen mindre än
Astronomisk Ungdoms drivna medlem
Eleonora Svanberg. Under
presskonferensen pratar Mathias och
Christer om hur viktigt det är med en
riktig rymdsatsning, varefter Eleonora
berättar att hon vill bli första svensk på
Mars. Vi i AU håller tummarna och
säger lycka till! Vill ni se konferensen
och läsa mer, klicka här.

Aulumni – AU:s
alumniförening bildad
Nu har "Aulumni" grundats;
Astronomisk Ungdoms officiella
alumniförening. Dess syfte är att vara
ett socialt nätverk för tidigare ideellt
aktiva förbundsmedlemmar samt
bevara kunskap inom och stödja

International Astronomical Youth Camp!
Läs mer och skicka in ditt bidrag här.

Astronomisk Ungdom. Målgruppen för
Aulumni är tidigare ideellt aktiva
medlemmar i Astronomisk Ungdom,
med tonvikt på individer 26 år och
äldre. Om du känner att du tillhör
denna målgrupp kan du bli medlem
här.

Vill du sitta i
förbundsstyrelsen för
Astronomisk
Ungdom?
Tiden går snabbt och om några
månader är det åter dags för årsmöte!
Den första januari 2017 öppnar
ansökningsperioden för att kandidera
till förtroendeposter inför
verksamhetsåret 2017/2018. Vi
behöver engagerade, drivna och
duktiga ideellt aktiva som kan föra
Astronomisk Ungdom mot oändligheten
och vidare! Om du vill kandidera till en
förtroendepost så följ denna länk. Du
kan också nominera en vän här. Tveka
inte att kontakta valberedningen om du
har några frågor.

Julmingel på kansliet
Två dagar innan julafton bjöd AU in till
julmingel i rymdens tecken på kansliet i
Stockholm. Julklappsutdelning,
tipspromenad och traditionellt julfika
stod på agendan; allt man behöver för
ett lyckat julmingel, helt enkelt! Vår
rymdreporter Cornelia var där och på
hemsidan kan du läsa hennes inlägg
om dagen. Vi på Astronomisk Ungdom
hoppas att ni alla haft en mysig jul med
mycket rymd och astronomi!

Tack för i år, alla i
Astronomisk Ungdom
Förbundsstyrelsen tittar tillbaka på året
som gått och vi säger bara, wow vilket

år! Astronomisk Ungdom har växt så
det knakar och det är vi så glada över.
Vi i förbundsstyrelsen skulle vilja rikta
ett stort tack till alla fantastiska
medlemmar som gjort detta år så bra,
det hade inte gått utan er! Så från oss
till er, vi hoppas att ni har haft en riktigt
fin jul och önskar er ett riktigt gott nytt
år! Undrar du över något? Tveka inte
att kontakta förbundsstyrelsen. Vill du
ta dig en titt på styrelsens arbete? Läs
då mötesprotokollen.

Medlemsrabatt på Fri
Tanke
Vill du ha något spännande om rymden
att läsa såhär under jullovet? Fri Tanke
har som vanligt ett grymt erbjudande till
dig som medlem. Ange koden 67312
på den här länken för att ta del av
många fina bokerbjudanden.
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