
	

Medlemsföreningar i Astronomisk 
Ungdom 
	
Astronomisk Ungdom är ett nationellt förbund med syfte att främja 
intresset för astronomi och rymdfart hos unga i Sverige. Föreningar som 
delar detta syfte erbjuds anslutning som medlemsförening till förbundet. 
 
Astronomisk Ungdom erbjuder föreningar anslutning i en av tre kategorier: 
 
Lokalföreningar: Föreningar som verkar för att främja intresset för astronomi och 
rymdfart hos unga på lokal nivå kallas lokalföreningar. Lokalföreningar skall vara 
tydligt geografiskt avgränsade, och bedriva sin huvudsakliga verksamhet i eller 
omkring en enskild ort. Förbundet ansluter endast en lokalförening per ort och 
ålderskategori.  
 
Temaföreningar: Föreningar som verkar för att främja intresset för mer specifika 
områden och intresseområden inom astronomi och rymdfart kallas temaföreningar. 
Temaföreningarnas syfte eller intresseområde ska vara en tydligt avgränsad del av 
Astronomisk Ungdoms syfte eller intresseområde. Syftet/intresseområdet för 
temaföreningar får med andra ord inte vara för generellt.   
 
Skolföreningar: Föreningar som inriktar sig mot rymden eller angränsande 
områden, och som är begränsade till en enskild skola eller institution, kallas 
skolföreningar.  
 
 
Anslut er förening genom att: 
 

• Ta ett beslut vid styrelsemöte om att ansöka om föreningsmedlemskap. Inför 
beslutet bör föreningen gå igenom detta dokument noggrant och se till att 
samtliga krav är uppfyllda eller kan uppfyllas inom utsatt tid. Besluta också 
inom vilken kategori ni önskar ansluta er förening. 

• Meddela skriftligen AU att er förening vill ansöka om föreningsmedlemskap 
och inom vilken kategori ni önskar ansluta er förening. Bifoga protokollet 
från mötet under vilket beslutet fattades, senaste årsmötesprotokollet, samt 
gällande stadgar. Om föreningen haft verksamhet i mer än ett år skall även 
verksamhetsberättelse bifogas. 

• När föreningen godkänts som medlemsförening i AU uppmuntras att 
anslutningen till AU skrivs in i föreningens stadgar vid nästkommande 
årsmöte (om det inte redan står med). 
 

 
 



	

Detta kan ni få ut av anslutningen till förbundet Astronomisk Ungdom: 
 

• Gratis prenumeration av tidskriften Populär Astronomi och medlemskap i 
Svenska Astronomiska Sällskapet för medlemmar mellan 6 och 25 års ålder. 

• Ekonomiskt uppstartsbidrag om 2500 kr vid anslutning, om anslutning sker i 
månaderna januari – oktober. Bidraget betalas i regel ut inom två månader.  

• Årligt föreningsbidrag om 2500 kr + 50 kr per medlem, beräknat på antal 
medlemmar 6-25 år vid senaste årsskiftet. 

• Möjlighet att söka projektbidrag från förbundet. 
• Deltagande i en årlig AU-kongress för alla aktiva i förbundet; i 

medlemsföreningar såväl som i nationella verksamheter. 
• Plats på AU:s hemsida under 

www.astronomiskungdom.se/[skola/ort/tema/förening], förutsatt att 
informationen på sidan hålls uppdaterad.  

• Möjlighet att synas i AU:s blogg och kanaler i sociala medier, vid evenemang 
av nationellt intresse. 

• Möjlighet till samarbete och utbyte med andra medlemsföreningar. 
• Rådgivning kring administration och formalia, inkl. exempeldokument för 

möten, protokoll, och stadgar. 
• Tips och inspiration kring aktiviteter, verksamheter, kurser, etc. 
• Inbjudningar kring AU:s befintliga verksamheter. 
• Möjlighet att boka föreläsare via Astronomicentrum. 

 
För lokal- och temaföreningar erbjuds dessutom: 
 

• Plats i AU:s månadsvisa medlemsbrev.  
• Möjlighet att ta emot nya medlemmar genom AU:s webbformulär. 

 
 
För anslutning krävs att: 

 
• Medlemsföreningens huvudsakliga verksamhet måste ligga inom AU:s 

intresseområden (astronomi, rymdfart, rymdteknik, amatörastronomi, etc.). 
För anslutning till respektive kategori gäller inledande specifikationer.  

• Minst 60 % av medlemmarna måste vara mellan 6 och 25 år gamla. 
• Medlemsföreningen måste acceptera och följa AU:s stadgar. 
• Medlemsföreningen måste årligen rapportera in samtliga sina medlemmar 

(vid senaste årsskiftet), aktuella stadgar, verksamhetsberättelse, och 
årsmötesprotokoll, för det senaste verksamhetsåret. Detta ska ske under 
januari månad. Bidraget betalas i regel ut inom två månader. Bidrag som inte 
kan betalas ut innan 31 december fryser inne. 

• AU får kalla föreningen för sin ”Medlemsförening”, ”Lokalförening”, eller 
”Temaförening”, eller ”Skolförening” i sin kommunikation utåt. 

• Föreningen ska, där så är lämpligt, kalla sig själv för Astronomisk Ungdoms 
”Lokalförening”, ”Temaförening”, ”Skolförening”, eller ”Medlemsförening” i sin 
kommunikation utåt. 



	

• Om det föreligger restriktioner på vilka som får bli medlem i 
medlemsföreningen får dessa inte vara diskriminerande i enlighet med 
förbundets policy. 

• Medlemsföreningen får inte ingå i annat medlemsunderlag för 
bidragsansökan till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor än 
Astronomisk Ungdoms. 

• Medlemmar i medlemsföreningar måste aktivt ta ställning för sitt 
medlemskap varje kalenderår. 
 

För lokal- och temaföreningar gäller dessutom: 
 

• Alla medlemmar i föreningens verksamhetsområde, vilka uppfyller 
föreningens ålderskriterier, ska vara välkomna som medlemmar i lokal- och 
temaföreningar anslutna till Astronomisk Ungdom.  

 
Tveka inte att kontakta kansliet om du har några frågor rörande dokumentets 
innehåll eller föreningsanslutningar generellt. Maila: kansli@astronomiskungdom.se 


