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Bästa medlemsförening!
Här kommer föreningsbrev #1 2018.

Detta är det första föreningsbrevet som skickas ut till er medlemsföreningar inom
AU. För några år sedan var AU en vanlig nationell förening, men på kort tid har
AU utvecklats till ett stort ungdomsförbund med (i skrivande stund) hela 25 anslutna
föreningar över hela landet. Därav har behovet av en bredare och bättre
kommunikation med föreningarna uppstått. Detta föreningsbrev är tänkt att vara en
regelbunden informationskanal från AU:s kansli till styrelserna för alla anslutna
medlemsföreningar. Varje brev kommer ha ett särskilt tema som är relevant för de
flesta föreningar, men kanske inte alltid för precis alla. Allt mellan information om
projektbidrag som går att söka, instruktioner om årsrapportering, information om era
föreningskonton i Swedbank, tips om hur man kan rekrytera fler medlemmar,
utbildning om hur er förenings ekonomiska bokföring bör gå till, nyttiga lifehacks för
användning av eBas och mycket annat kommer att kommuniceras genom dessa
föreningsbrev, och vi hoppas att de ska bli uppskattade. Om ni som förening har
några frågor är ni som alltid välkomna att maila kansli@astronomiskungdom.se.
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Kallelse till Astronomisk Ungdoms årsmöte
Nu är det vår och dags för kongress & årsmöte för AU! Boka in hela helgen den 20-
22 april för en fantastisk helg av lärorika och roliga aktiviteter, gemenskap, pepp och
allmän skön stämning! Mer information om helgens roliga kongress kommer att
komma ut inom kort, men här följer grundläggande information om själva årsmötet,
som är en liten men viktig del i helgens program.

Vad: Härmed kallas er förening till förbundet Astronomisk Ungdoms årsmöte 2018.

Tid och plats: Årsmötet kommer att hållas i Stockholm kl 10:00-12:00 söndagen
den 22:a april, dvs om drygt fyra veckor. Exakt lokal i Stockholm kommer att
meddelas inom kort.

Motioner: Om ni önskar att skicka in motioner så ska de vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Handlingar: Handlingarna kommer, som stadgarna föreskriver, att skickas ut till er
senast en vecka före årsmötet.

Stadgeändringar: Under årsmötet kommer förbundsstyrelsen att lägga förslag på
ändringar eller tillägg i stadgarnas paragrafer § 2.1, § 2.2, § 2.3.1, § 3.5, § 3.5.1, §
3.7.1, § 3.8 samt § 5.2.1. Aktuella stadgar finns att läsa här.

Rösträtt: Från och med i år fungerar omröstningar under årsmötet så att varje
medlemsförening i AU har en röst var. Det sker genom att varje förening har
möjlighet att utse ett röstombud, som i sin tur har rösträtt för den förening som den
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representerar. En person kan bara vara ombud för en förening. Det rekommenderas
att ni kommer överens inom er föreningsstyrelse om både vem av er som formellt
ska lägga föreningens röster under årsmötet samt hur den ska rösta/hur er förening
resonerar kring frågorna som tas upp. Diskussionerna på årsmötet kan i vissa fall
göra att man vill ändra föreningens röst av övertygande argument, så det är viktigt
att ni väljer ombud som röstar för er förenings räkning och som vet vad föreningen
har för värderingar. Om ingen i styrelsen kan närvara kan ni utse en medlem att
rösta åt er. Det är er föreningsstyrelse som beslutar vem som ska vara ombud för er
förening. Observera att det alltså inte krävs något medlemsmöte där man
bestämmer vem eller hur man ska rösta (om man inte gärna vill), utan detta är en
sådan sak som ni som styrelse fick fullt mandat och förtroende att sköta åt er
förening när ni valdes till dess styrelse.

Anmälning av ombud: I anmälan till kongressen anger ni om ni är ombud eller inte
(om ombudet inte kan eller vill delta i hela kongressen utan endast närvarar på
årsmötet mailar ni kansli@astronomiskungdom.se och anmäler ombudet till
årsmötet). Anmälan om att vara ombud ska vara oss tillhanda senast sista
anmälningsdag för Kongressen - då kan vi kontrollera med er styrelse så att den
som anger att den är ert ombud faktiskt ska vara ombud. Om föreningen vill ändra
ombud efter sista anmälningsdag krävs att protokoll med styrelsebeslut uppvisas -
detta för att inte vem som helst ska kunna dyka upp på årsmötet och hävda att den
ska rösta för er förening utan att vi har någon möjlighet att se om det stämmer eller
inte. Om hela styrelsen närvarar på årsmötet kan ni byta ombud inom styrelsen tills
årsmötet börjar och röstlängden fastställs.

Kongressen 2018: Information om och anmälan till hela helgens roliga program
kommer att skickas ut inom kort. Anmälan till kongressen kommer att kosta 300 kr,
och i det ingår resa till och från Stockholm, mat och boende för hela helgen.
Självklart får alla, inte bara ombuden, närvara på årsmötet och helgens kongress till
samma pris, såväl styrelseledamöter, verksamhetsaktiva som vanliga medlemmar.
Alla uppmuntras att anmäla sig och komma!

Hoppas att vi ses där!
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