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Valberedningens förslag på
mötesfunktionärer
Nedan följer valberedningens förslag på mötesfunktionärer till AU:s årsmöte 2018:
Mötesordförande
Mikael Ingemyr
Mötessekreterare
Tara Zohrevand
Justerare tillika rösträknare
Ellinor Wanzambi
Hanna Westman

Valberedningen har bestått av Erik Lundmark-Harrison och Klara Thelin. Hugo Kvanta avgick ur
valberedningen under året och deltog inte i dess överläggningar.
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Arbetsordning för årsmötet
Stadgarna om årsmötet:
3

Årsmöte

§ 3.1 Årsmötet är Astronomisk Ungdoms högst beslutande organ.
§ 3.2 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år, under våren.
§ 3.3 Vid årsmötet har alla medlemmar och förtroendevalda rätt att närvara, yttra sig, och lägga
yrkanden.
§ 3.4 Varje medlemsförening ansluten till förbundet vid det senaste årsskiftet har rätt att utse ett (1)
ombud med rösträtt till årsmötet.
§ 3.4.1 Varje ombud har en och endast en röst.
§ 3.4.2 Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
§ 3.4.3 En individ kan bara vara ombud för en och endast en medlemsförening.
§ 3.5 Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till samtliga
medlemsföreningar senast fyra veckor före årsmötet.
§ 3.5.1 Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemsföreningar till hands senast en vecka
före årsmötet.
§ 3.6 Ordinarie årsmöte ska behandla följande ärenden:
• Verksamhetsberättelse
• Årsbokslut eller årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse
• Fastställande av verksamhetsplan
• Fastställande av årsavgift för stödmedlemmar
• Inkomna motioner
• Val av förbundsordförande
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•
•
•
•

Val av övriga förbundsstyrelseledamöter
Val av revisorer
Val av valberedning
Övriga frågor

§ 3.7 Inför årsmötet har samtliga medlemmar och medlemsföreningar rätt att inlämna motioner.
§ 3.7.1 Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
§ 3.8 Extra årsmöte skall utlysas om endera:
• Förbundsstyrelsen beslutar detta
• En revisor så begär
• Minst fem medlemsföreningar eller minst hälften (1/2) av förbundets medlemsföreningar,
vilkendera som är högst, så begär
§ 3.8.1 Extra årsmöte skall hållas snarast möjligt efter utlysning.
§ 3.8.2 Extra årsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

Förslag till arbetsordning:
Från årsmötets öppnande till dess att det avslutas har mötespresidiet tolkningsrätt av
arbetsordningen.

Några viktiga ord
Yrkande — förslag.
Yrkanderätt — rätten att få lägga förslag.
Inlägg — en kommentar i en diskussion eller debatt.
Yrkanderätt — rätten att få göra inlägg.
Plenum — en mötesform.
Ombud — mötesdeltagare som har rösträtt.
Acklamation — omröstning som sker med ja-rop.
Votering — omröstning med rösträkning.
Ajournering — paus i mötet.

Allmänt

1. Årsmötet öppnas av Astronomisk Ungdoms sittande förbundsordförande, som håller i
förhandlingarna fram tills dess mötespresidium har valts.
2. Plenumförhandlingarna är mötets forum för beslutsfattande, och det är här alla formella
beslut tas.
3. Plenumförhandlingarna leds av ett mötespresidium, bestående av en mötesordförande
(som fördelar ordet och för talarlista) samt en mötessekreterare (som för protokoll), som
väljs av årsmötet. Årsmötet väljer också två protokolljusterare, tillika rösträknare, men
dessa ingår ej i mötespresidiet.
4. En fråga inleds med att mötesordförande presenterar vilka förslag som finns för beslut,
ger de som har yrkat i frågan möjlighet att föredra sina förslag och lämnar sedan ordet
fritt.
5. När årsmötet startar införs yrkandestopp i samtliga frågor.
6. För att delta i årsmötet krävs att man är fysiskt närvarande.

Att diskutera i plenum
1. Ordet begärs genom att man, enligt mötesordförandes instruktioner, tydligt markerar att
man önskar tala. Man blir då ställd i kö på talarlistan.
2. Om mötespresidiet finner det, av praktiska skäl nödvändigt, står det dem fritt att införa
tidsgränser för längden på anföranden och inlägg från mötesdeltagare.
3. Om en mötesdeltagare benämns med namn eller titel/position i ett inlägg har den rätt att
direkt efter inlägget svara på detta genom att göra en replik. Repliker skall alltid hållas
korta, och får enbart svara på inlägget. Att begära replik skall ske enligt mötesordförandes
instruktioner.
4. I personvalsärenden pläderas enbart för de kandidater man vill se valda, och aldrig emot
andra kandidater.

Att lägga förslag till beslut
1. Förslag till beslut kan i plenum läggas enligt mötesordförandes instruktioner, när inte
yrkandestopp råder i frågan.
2. Under yrkandestopp är det enbart tillåtet att lägga förslag till beslut i ordningsfrågor.
3. För att riva upp yrkandestoppet i en fråga krävs det kvalificerad, det vill säga minst två
tredjedelars (2/3), majoritet.

Att fatta beslut

1. När talarlistan är tom frågar mötesordföranden om årsmötet är redo att gå till beslut. Blir
svaret ja så läser mötesordförande upp de förslag som finns att ta ställning till. Det är
mötesordförandes uppgift att föreslå beslutsordningen och den är ansvarig för att alla
mötesdeltagare känner sig väl införstådda i beslutsprocessen. Det slutgiltiga förslaget
efter en beslutsomgång ställs alltid mot avslag om möjligt.
2. Beslut sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, genom votering.
Beslut kan även, om så begärs, ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör
mötesordföranden utfallet. Vid sluten omröstning skall röstsedel kasseras om den upptar
andra förslag än de som är uppe till omröstning. Vid personval genom sluten omröstning
skall röstsedel kasseras om den upptar fler namn på valbara kandidater än de antal som
skall väljas samt om den upptar ett annat namn än en, till valet, nominerad kandidat.
3. För att en stadgeändring skall gå igenom krävs kvalificerad majoritet, det vill säga att minst
två tredjedelar (2/3) av ombuden röstar för förslaget. Detta gäller dock ej paragraferna 1
(Syfte och verksamhet), 8 (Stadgeändring) och 9 (Upplösning).
4. För att ändra paragraferna 1 (Syfte och verksamhet), 8 (Stadgeändring) och 9 (Upplösning)
krävs det kvalificerad majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
5. I alla personval där det finns konkurrerande förslag skall sluten omröstning tillämpas.
6. Om ett eller flera, röstberättigade ombud önskar reservera sig mot ett beslut fattat av
årsmötet så skall det ske skriftligen innehållande en motivering, och skall vara
mötespresidiet till handa innan mötets avslutande.
7. När årsmötet återupptas efter ajournering skall röstlängden justeras.

Att väcka en fråga
1. Om man vill väcka en fråga som inte tidigare tagits upp vid årsmötet kan man göra det
under punkten “Övriga frågor” på dagordningen.
2. För att väcka en fråga som inte tidigare har tagits upp under mötet krävs kvalificerad
majoritet, det vill säga att minst två tredjedelar (2/3) av ombuden röstar för att behandla
förslaget.
3. För att väcka en fråga som rör stadgeändringar krävs det en enig stämma, det vill säga att
samtliga ombud röstar för att upptaga frågan.

Ordningsfrågor och sakupplysningar
1. En ordningsfråga är en fråga om mötets form eller beslutsordningen för en fråga i plenum.
2. En sakupplysning är en sakmässig upplysning i en fråga som behandlas i plenum.
3. Ordningsfrågor, som till exempel ”streck i debatten”, och sakupplysningar kan begäras och
har då förtur i talarlistan. Dessa frågor begärs enligt mötesordförandes instruktioner.

4. Ordningsfrågan ”streck i debatten” kan väckas av en mötesdeltagare som anser att det är
dags att gå till beslut i en fråga, och avsluta debatten. Det är upp till årsmötet att besluta
om det här, och om årsmötet bifaller detta får alla mötesdeltagare med yttranderätt en
sista möjlighet att sätta upp sig på talarlistan. När streck i debatten har dragits råder
yrkandestopp i frågan.

Val av förbundsordförande
1. Votering av förbundsordförande sker när det finns fler än en kandidat till posten som
förbundsordförande. Finns det enbart en kandidat sker valet genom acklamation.
2. Votering av förbundsordförande sker inledningsvis genom direkt personval där alla
kandidater förekommer på röstsedeln och ombuden får välja en kandidat. Erhåller en av
kandidaterna absolut majoritet med över hälften (50 %) av rösterna tillsätts den som ny
förbundsordförande. Om det är fler än två kandidater till förbundsordförande och ingen
uppnår över hälften av rösterna (50 %) så slås den kandidat med minst antal röster ut, och
omröstning sker igen med kvarvarande kandidater. Denna process sker iterativt tills dess
att en kandidat fått minst hälften (50 %) av rösterna.

Val av förbundsstyrelsens ledamöter
1. Votering av förbundsstyrelsens ledamöter sker när det finns fler kandidater än den
fastställda storleken av förbundsstyrelsen. Är detta inte fallet sker valet genom
acklamation.
2. Val av förbundsstyrelsens ledamöter sker genom direkt personval där alla kandidater
förekommer på röstsedeln och ombuden skall välja exakt lika många kandidater som den
fastställda storleken på förbundsstyrelsen. Röstsedlar med fler eller färre kandidater än
den fastställda storleken på förbundsstyrelsen förklaras ogiltiga. De kandidater som har
fått flest röster utgör då förbundsstyrelsen.

Verksamhetsberättelse 2017
Följande verksamheter anordnades under verksamhetsåret 2017 av förbundet Astronomisk
Ungdom:
Läger
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Under 2017 anordnade Astronomisk Ungdom ett flertal läger med astronomi- och rymdtema.
Dessa läger syftade till att vara sociala sammankomster där deltagarna bland annat fick lyssna till
populärvetenskapliga föreläsningar, observera natthimlen, umgås med likasinnade, se på film, gå
på studiebesök hos bland annat OHB Sweden, besöka universitet med rymdutbildningar, och
mycket annat. Under året anordnades fem läger; tre för ungdomar (13-25 år) och två för barn (812 år). För ungdomar anordnades Norrskensläger i Luleå i januari (projektledare Johanna Bark),
Ungdomens Star Party i Stockholm i mars (projektledare Sophie Malmberg) och Astronomiläger i
Lund i augusti (projektledare Klara Thelin) För barn anordnades Space Camp i Stockholm i juni
(projektledare Malin Lindbäck) och Rymdläger i Göteborg i november (projektledare Alicia Olnäs)
för barn 8-12 år gamla.
Rymdforskarskolan
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11
Rymdforskarskolan är en sommarforskarskola i astronomi och rymdteknik, som ger
gymnasieelever möjlighet att lära sig mer om astronomi, rymdteknik och rymdfart. 2017 års
upplaga anordnades på tre orter i Sverige; på Esrange i Kiruna, på AlbaNova i Stockholm och på
Chalmers i Göteborg. Varje upplaga var ca 2 veckor lång och totalt 73 gymnasieelever antogs.
Teori och laborationer varvades med gästföreläsare, studiebesök och sociala aktiviteter.
Programmet gav deltagarna fördjupade kunskaper i aktuell forskning inom astronomi och
rymdteknik, inblick i Sveriges rymdrelaterade verksamheter inom akademi och näringsliv, och
visade på karriärmöjligheterna inom rymdbranschen.
Rymdforskarskolan 2017 anordnades i samarbete med Rymdstyrelsen, KTH Rymdcenter,
Chalmers tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, RUAG Space, SSC, SAI, OHB Sweden, samt
Vetenskapens hus. Skolan besöktes av bl.a. Nobelpristagaren Frank Wilczek och astronauten
Christer Fuglesang (som även innehade posten som rektor för Rymdforskarskolan).
Rymdforskarskolorna i Stockholm och Göteborg avslutades med ett seminarium där eleverna
själva fick presentera fördjupande arbeten om ämnen som berörts under programmets gång,
och Rymdforskarskolan i Kiruna avslutades med en miniraketkampanj på Esrange. Projektledare
var Mikael Ingemyr, och med sig i projektgruppen hade han Jennifer Andersson, Theresia Hestad,
Louise Fischer (endast Kiruna och Göteborg) och Måns Holmberg (endast Stockholm).
Astronomicentrum
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11
Astronomicentrum är ett nationellt resurscentrum för astronomi, med syfte att stödja lärare i
deras undervisning. Astronomicentrum innefattar en hemsida med undervisningsmaterial och
laborativa övningar i astronomi och rymdteknik, och erbjuder bokning av ideella föreläsare som
föreläser i svenska skolans samtliga årskurser. Föreläsningar och annat material är utformat efter
E-post: kansli@astronomiskungdom.se
Telefon: 070 - 000 90 56

skolverkets kunskapsmål för såväl grundskola som gymnasiet. Under 2017 har ett flertal
föreläsningar hållits på gymnasieskolor runt om i landet och innehållet på hemsidan har
utvecklats. De flesta föreläsningar har hållits av Astronomisk Ungdoms förbundsadministratör
Mikael Ingemyr och har varit mycket uppskattade.
Populär Astronomi
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12
Medlemmar mellan 6 och 25 år får genom Astronomisk Ungdom en gratis prenumeration på
tidskriften Populär Astronomi. I prenumerationen ingår också medlemskap i Svenska
Astronomiska Sällskapet. Förbundet ansvarar dessutom för tidningens ungdomssektion, med
nyheter och annat rymdrelaterat material riktat till barn och unga. 2017 har Izabella Remmert
ansvarat för Astronomisk Ungdoms uppslag i Popoulär Astronomi, i rollen som ungdomsredaktör.
Stjärnguiderna
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5
Stjärnguiderna är ett trottoarastronomiprojekt med målet att alla svenskar någon gång ska ha
sett en närbelägen himlakropp genom teleskop. Detta genomförs genom att ideella stjärnguider
håller i visningar på gator och torg i sitt närområde. Visningarna rapporteras in och resultaten
redovisas i sociala medier, vilket bidrar till att skapa en gemenskap kring projektets mål. Under
2017 har ett antal visningar hållits av medlemmar i Astronomisk Ungdom och i förbundets
medlemsföreningar, ibland annat Uppsala, Örebro, Lund och Stockholm. Visningarna för
allmänheten har varit mycket uppskattade av alla åldrar.
Rymdpodden
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12
Rymdpodden är Astronomisk Ungdoms officiella poddradio. Podden är ämnad att vara en serie
lärorika och inspirerande samtal och intervjuer med kunniga astronomer och vetenskapare, och
syftar till att göra astronomi och fysik tillgängligt för allmänheten, och öka den naturvetenskapliga
kompetensen och intresset för astronomi och fysik i Sverige. Forskarintervjuerna varvas med det
senaste från Astronomisk Ungdom och andra inslag av allmänintresse. Under 2017 har
Rymdpodden letts av Linnea Bendrot och Hugo Kvanta, som släppt två avsnitt under året med
tema rymdpolitik, SpaceX och nyupptäckta exoplaneter.
Hedersstipendium
Ingår i strategiområde 4, 5, 8, 12
Vi i Astronomisk Ungdom tycker att det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska ett
Hedersstipendium årligen utdelas till en person som genom särskilda insatser har främjat
intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi, rymdfart, eller därtill nära relaterade
områden, hos barn och ungdomar i Sverige. Detta både för att belöna hårt arbete och för att
uppmuntra fortsatta insatser. Stipendiesumman uppgår till 1 495.98 SEK, vilket är en miljondel av
avståndet mellan jorden och solen, multiplicerat med en krona. Årets hedersstipendium
tilldelades Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, för hans arbete med att på ett inspirerande
sätt göra fysik och kosmologi tillgängligt för ungdomar i hela Sverige. Hedersstipendiet delades ut
i samband med en föreläsning av stipendiaten på Ångströmlaboratoriet i Uppsala under AUkonferensen.

Tävlingar
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 9
Varje år anordnas ett antal tävlingar i Astronomisk Ungdoms regi. Tävlingarna har huvudsakligen
rymdtema och engagerar medlemmar över hela landet. Form och natur varierar från tävling till
tävling. Under 2017 anordnades i oktober en halloweentävling på temat mörk materia, där
ungdomar mellan 13 och 19 år kunde delta genom att skriva en artikel på temat mörk materia.
Vinnaren var Miranda Jäderling, 17 år, som vann ett signerat exemplar av Ulf Danielssons bok
”Mörkret vid tidens ände”. Hennes artikel ska även publiceras i första numret av Populär
Astronomi 2018.
Kommunikation & marknadsföring
Ingår i strategiområde 1, 4
Under 2017 har marknadsföring skett via internet och sociala medier (Facebook-sida, Twitter,
Instagram, Snapchat, etc.), och på vår hemsida (www.astronomiskungdom.se). Marknadsföring
har också skett i form av utskick av affischer och informationsbrev till skolor och medlemmar. En
Facebook-grupp har fungerat som förbundets gemensamma forum. Under våren 2017 skapade
Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse tillsammans med produktionsbolaget Depiction en
animerad reklamfilm med Christer Fuglesang som berättarröst. Filmen släpptes under
Astronomins dag och natt 2017, med en premiärvisning på Vetenskapens hus.
Rymdbloggar
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Rymdbloggar är en bloggportal för rymdintresserade ungdomar, på vilken man kan läsa mer om
astronomi, vetenskap och vardagen som ung rymdintresserad. Portalen fungerar som en
samlingsplats för unga rymdentusiaster i Sverige, och varvar aktuella rymdnyheter med
personliga betraktelser. Under 2017 har ett flertal ungdomar bloggat om sitt rymdintresse på
Astronomisk Ungdoms bloggportal.
Webbshop
Ingår i strategiområde 2
I Astronomisk Ungdoms webbshop har besökare kunnat beställa allehanda profilprodukter,
såsom muggar, pins, tygmärken, t-shirts, hoodies, teleskop, och pennor; alla med karakteristisk
Astronomisk Ungdom-design. Produkterna har även sålts under en del av Astronomisk Ungdoms
nationella sammankomster, såsom AU-konferensen och AU-Kongressen.
Mässor & temadagar
Ingår i strategiområde 1, 4, 5, 7, 9, 11
Astronomisk Ungdom deltar då och då i vetenskapsrelaterade mässor och temadagar. Under
2017 har förbundet deltagit i bland annat Vetenskapsfestivalen, Lise Meitner-dagarna och
Astronomins dag och natt. Deltagande i dessa ämnade till att främja intresset för astronomi hos
allmänheten och informera intresserade om förbundets verksamheter. Under
Vetenskapsfestivalen 2017 anordnades en teckningstävling för yngre barn, och en tävling på
temat mörk materia för ungdomar och unga vuxna, samtidigt som Astronomisk Ungdom
marknadsfördes under utställningen. Under Lise Meitner-dagarna marknadsfördes Astronomisk
Ungdoms nationella verksamheter för deltagande gymnasieelever. Under Astronomins dag och
natt släpptes Astronomisk Ungdoms nya reklamfilm, och lokala aktiviteter anordnades runt om i
landet av representanter för våra medlemsföreningar.

Medlemsbrev
Ingår i strategiområde 2, 4, 5, 8, 9
Astronomisk Ungdoms medlemsbrev har under 2017 regelbundet skickats ut till
förbundsmedlemmar, och innehåller rymdnyheter och information om aktiviteter, verksamheter,
medlemsföreningar och annat som händer inom förbundet. Genom förbundets medlemsbrev
har samtliga medlemmar haft möjlighet att ta del av förbundsstyrelsens arbete och följa
förbundets framåtskridande under året.
Medlemsföreningar och föreningsstöd
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 9
På hemsidan finns information och exempeldokument för dem som vill starta en egen
medlemsförening med ett syfte som är i enlighet med förbundets. Förbundet stödjer föreningar
med lokal verksamhet (lokalföreningar), nationella föreningar som verkar inom ett avgränsat
område inom astronomi och rymdfart (temaföreningar) och föreningar som verkar på en skola
eller lärosäte (skolföreningar). Medlemsföreningar har under 2017 erhållit ett årligt bidrag om
2500 kronor + 50 kronor/medlem mellan 6 och 25 år. Varje ny medlemsförening som ansluts har
erhållit ett uppstartsbidrag på 2500 kronor från förbundet. Anslutna medlemsföreningar har haft
möjlighet att få support från Astronomisk Ungdoms kansli kontinuerligt under året. Under 2017
erbjöds medlemsföreningar medlemssystemet eBas för att hantera medlemslistor, samt
kostnadsfria bankkonton hos Swedbank.
Projektbidrag
Ingår i strategiområde 2, 5, 8, 9
Varje vår och höst delar Astronomisk Ungdom ut projektbidrag till projekt som verkar i enlighet
med förbundets syfte. Under 2017 delades 10 000 kr delas ut till medlemmars projekt och
gymnasiearbeten, samt medlemsföreningars aktiviteter och projekt.
Kongress & konferens
Ingår i strategiområde 2, 3, 5
Årsmötet 2017 hölls i samband med en kongress under våren. Kongressen hölls på Alnäsgården i
Uppsala, och medlemmar från hela landet deltog i en helg fylld av inspiration, föreläsningar och
umgänge. Under Kongressen diskuterades Astronomisk Ungdoms framtid och struktur, och
helgen avslutades med det årliga årsmötet. Dessutom presenterade förbundsstyrelsen
Astronomis Ungdoms medaljväsende; medlemmar i Astronomisk Ungdom får från och med nu
förtjänstmedaljer med rymdmotiv som tack för sitt engagemang. Medaljerna infördes för att visa
uppskattning för allt ideellt engagemang inom Astronomisk Ungdom.
AU-konferensen hölls sedan under hösten på samma gård i Uppsala, och var en mötesplats för
alla förbundsaktiva från verksamheter såväl som medlemsföreningar. Syftet med konferensen var
att öka deltagarnas ledarskapsförmågor, och temat för konferensen var detsamma. Under AUkonferensen firades Astronomisk Ungdoms femårsjubileum i en vacker, anrik lokal i Uppsala
centrum. Drygt 60 medlemmar i Astronomisk Ungdom som varit aktiva under någon period 2012
- 2017 deltog.
Landsraad
Ingår i strategiområde 1, 2, 5, 7
Landsraad är ett gemensamt nätverk där föreningarna och förbundsstyrelsen kan kommunicera,

stödja varandra och samverka kring viktiga beslut, bl.a. för att bevara god insyn och demokrati i
förbundet. Under 2017 har ett antal Skype-möten hållits med representanter från de olika
medlemsföreningarna. Under mötena har föreningsrepresentanterna fått möjlighet att berätta
om sin verksamhet, ge varandra tips och diskutera och ställa frågor till varandra och till
förbundsstyrelsen och kansliet.
Förbundsstyrelsen
Ingår i strategiområde 2, 3, 5, 7
Det åligger förbundsstyrelsen att, med kunskap om förbundets samtliga verksamheter och
övergripande struktur, ansvara för Astronomisk Ungdoms utveckling på lång sikt.
Förbundsstyrelsen har under året utvecklat Astronomisk Ungdoms struktur och tagit fram
styrdokument, arbetsordningar, delegationsordningar, och mycket mer. Förbundsstyrelsen har
arbetslett förbundets personal och haft yttersta ansvar för förbundets samtliga angelägenheter.
Kansli & administration
Ingår i strategiområde 7
Administrativt arbete och ansvar för förbundets verksamheter åligger Astronomisk Ungdoms
kansli. Under 2017 har Mikael Ingemyr varit anställd på 80% som förbundets
förbundsadministratör på kansliet. Louise Fischer har anställts för att hantera Astronomisk
Ungdoms bokföring i samarbete med Add & Subtract AB, som skött den ekonomiska
redovisningen. Kansliet har ansvarat för kontakt med medlemmar, underhåll av hemsida,
administration av medlemsregister, kontakt med samarbetspartners, utlysning av
projektledarskap, samt upprätthållande av kontakt med och stöd till aktiva, medlemsföreningar
och verksamheter, och annat arbete av operativ karaktär. Kansliets lokal finns på Brinellvägen 24,
KTH Campus.
Knut Lundmark-dagarna
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 7, 8
Knut Lundmark-dagarna är en två dagar lång konferens för gymnasieelever, som syftar till att
inspirera och informera om möjligheterna till utbildningar och arbeten inom astronomi och
rymdteknik. Planering inför inspirationsdagarna påbörjades hösten 2017 och konferensen
kommer att gå av stapeln i början av 2018. Knut Lundmark-dagarna ska bland annat innehålla
inspirerande föredrag av forskare från universitet, laborationer och industri och en utställning
med företag, föreningar och lärosäten med koppling till astronomi- och rymdämnet.
Rymdstipendiet
Ingår i strategiområde 2, 6, 7, 8
Stipendiet tilldelas varje år en svensk gymnasieelev som gjort ett gymnasiearbete eller annat
projekt med anknytning till astronomi eller rymdteknik. Under 2017 tilldelades Saga Jonsson
Astronomisk Ungdoms första Rymdstipendium, och vann ett heltäckande resestipendium till
International Astronomical Youth Camp i Spanien. Deltagarna tävlade med sina gymnasiearbeten
inom astronomi och rymdteknik, samt genom personliga brev med fokus på motivation att delta i
lägret.
Rymdresor
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
En rymdresa är en sällskapsresa med astronomi- och rymdtekniktema för unga rymdintresserade

mellan 16 och 25 år. Resan kan t.ex. gå till en astronomisk sevärdhet, studiebesök vid
internationella rymdföretag, stora internationella teleskop eller andra rymdrelaterade resmål. År
2017 gick resan till Wyoming, USA, för att bevittna den totala solförmörkelsen den 21:a augusti.
Resan pågick mellan den 18:e och 25:e augusti och deltagare mellan 16 och 25 år besökte bland
annat Yellowstone National Park, Devil’s Tower, Mount Rushmore, Minuteman Missile National
Historic Site, Badlands, Teton National Park, Bonneville Salt Flats och Salt Lake City.

Proposition – Om utlysning av extra årsmöte
Idag kan ett extra årsmöte i Astronomisk Ungdom enligt stadgarna utlysas om endera:
• Förbundsstyrelsen beslutar detta
• En revisor så begär
• Minst fem medlemsföreningar eller minst hälften (1/2) av förbundets
medlemsföreningar, vilkendera som är högst, så begär
Extra årsmöte ska endast utlysas av revisor om förbundsstyrelsen grovt missköter sitt arbete. Det
kan till exempel handla om stadge- eller lagbrott, eller grov misskötsel av förbundets ekonomi.
Formellt behöver anledningen till att årsmötes tillkallas inget godkännande, utan revisorerna kan i
praktiken var för sig kalla till extra årsmöte av vilken anledning som helst. I takt med att förbundet
växer är det viktigt att funktionen inte missbrukas, utan att extra årsmöte endast utlyses om det
verkligen är nödvändigt.
Verksamhetsrevisorn i Astronomisk Ungdom är en förtroendevald lekman som arbetar med
uppdraget ideellt på sin fritid, till skillnad från den auktoriserade revisorn. För att
förbundsstyrelsen, som är insatt i förbundets angelägenheter, ska kunna kalla till extra årsmöte
krävs majoritetsbeslut. Att samma makt tillfaller en enskild individ utan vidare kunskap inom
revisionsuppdraget kan anses vara olämpligt. Eftersom det är viktigt att extra årsmöte endast
utlyses av revisorerna av rätt anledningar bör makten att kalla till extra årsmöte endast tillfalla
den sakkunniga och auktoriserade revisorn.
Förslag till beslut
Baserat på ovanstående yrkar förbundsstyrelsen:
att 1 ändra § 3.8 i stadgarna från
“Extra årsmöte skall utlysas om endera:
•
•
•

Förbundsstyrelsen beslutar detta
En revisor så begär
Minst fem medlemsföreningar eller minst hälften (1/2) av förbundets
medlemsföreningar, vilkendera som är högst, så begär”

till
“Extra årsmöte skall utlysas om endera:
•
•
•

Förbundsstyrelsen beslutar detta
Den godkända eller auktoriserade revisorn så begär
Minst fem medlemsföreningar eller minst hälften (1/2) av förbundets
medlemsföreningar, vilkendera som är högst, så begär”
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Proposition – Årsmötets tidsramar
Sedan förbundet grundades har årsmötet varje år infallit under vårperioden, som på senare år
fått en konferens för aktiva (AU-konferensen) under hösten som komplement. Under årsmötet
2017 bifölls en motion om att förbundsstyrelsen skulle genomföra en utredning gällande vilken
tid på året som förbundets årsmöte ska infalla samt när deadlinen ska vara för när
årsmöteshandlingarna skulle vara medlemsföreningarna tillhanda. Under året har styrelsen och
kansliet undersökt denna fråga om till vilken period på året som funka bäst för AU:s årsmöte och
diskuterat olika argument för och emot.
I förhållande till övriga aktiviteter finns en tydlig trend där antalet tillströmmande nya medlemmar
når sin topp under sommaren, då en stor del av förbundets aktiviteter såsom läger äger rum.
Genom att anordna AU-konferensen tidigt under hösten får nyblivna aktiva medlemmar
möjligheten att så snart som möjligt lära känna och nätverka med resten av förbundet. För att
balansera aktiviteterna jämt över året är det önskvärt om årsmötet skulle ligga på våren, då det
annars skulle uppstå ett behov av att lägga AU-konferensen under våren.
För det andra spelar ansökan om organisationsbidrag från Myndigheten för Ungdoms- och
Civilsamhällesfrågor (MUCF) en viktig roll för Astronomisk Ungdom som förbund. För denna ofta
väldigt komplexa och omfattande ansökan, som behöver skickas in under sensommaren, krävs
bland annat verksamhetsberättelse och årsbokslut för det föregående året, som dessutom måste
vara behandlade under ett årsmöte. På så sätt underlättar man processen för ett essentiellt
understödjande bidrag till förbundets fortlevnad. För förbundets administration är det önskvärt
om allting färdigställs så tidigt som möjligt på året. Dessutom är det praktiskt för förbundets
föreningar om alla handlingar kan skickas ut så tidigt som möjligt innan årsmötet.
Några argument som skulle väga för ett årsmöte på hösten är att mer tid ges åt årsbokslutet och
övriga ekonomin, samt att en nyvald styrelse får påbörja sina uppdrag i samband med ett nytt
kalenderår. Dock har detta inte upplevts som något problem i förbundet, och väger sålunda
lättare än de argument för att behålla årsmötet under vårperioden.
Ytterligare en aspekt som utreddes i samma process var tidpunkten för när handlingarna ska vara
medlemsföreningarna tillhanda. Om envar förening ska fatta interna beslut om hur de ska
förhålla sig till beslutspunkterna i handlingarna, inte minst när ombudssystemet har trätt i kraft
och det är föreningarna som uteslutande har rösträtt under årsmötet, har det varit aktuellt för
styrelsen att se över och förlänga denna tidsram något. En ny tidsram på 2 veckor skulle därför
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underlätta för medlemsföreningarna. För att justera för denna förändring föreslås att kallelse ska
skickas ut senast 6 veckor innan, och motioner måste vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor
innan. Årsbokslutet behöver också vara revisorerna tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet.
Förslag till beslut
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet
att 1 ändra § 3.5 från “Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig eller elektronisk kallelse
har avsänts till samtliga medlemsföreningar senast fyra veckor före årsmötet.” till
“Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig eller elektronisk kallelse har avsänts till
samtliga medlemsföreningar senast sex veckor före årsmötet.”.
att 2 ändra § 3.5.1 från “Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemsföreningar
till hands senast en vecka före årsmötet.” till “Årsmöteshandlingarna skall vara
samtliga medlemsföreningar till hands senast två veckor före årsmötet.”.
att 3 ändra § 3.7.1 från “Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor
före årsmötet.” till “Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor
före årsmötet.”
att 4 ändra § 5.2.1 från “Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, för ett
räkenskapsår skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.” till
“Årsbokslut, eller årsredovisning om lag så kräver, för ett räkenskapsår skall vara
revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.”

Proposition – Styrelsemötesprotokoll
Under årsmötet 2016 fattades beslutet att förbundsstyrelsen skall lägga upp samtliga
styrelsemötesprotokoll på Astronomisk Ungdoms hemsida. Efter att ha tagit del av utbildningar
om styrelsearbete inom ideell sektor, där det rekommenderas att inte publicera mötesprotokoll
offentligt, har styrelsen vägt argumenten och slutligen valt att rekommendera årsmötet att
uppdra kommande förbundsstyrelse att följa rekommendationen.
Eftersom protokollen publiceras offentligt är risken för självcensurering betydande, vilket är en
bidragande faktor till att protokollen i dagsläget är begränsade och knapphändiga. Sedan 2016
har intresset för protokollen dessutom varit lågt. Detta antas främst bero på dess formella
struktur.
Förbundsstyrelsens förslag på lösning är att istället skriva sammanfattningar, ämnade för
medlemmar, av viktiga styrelsebeslut och publicera dessa på hemsidan. På så sätt kan
medlemmarna bli mer insatta i vad som sker inom förbundet och ta del av styrelsebesluten på ett
lättillgängligt sätt, samtidigt som styrelsemötesprotokollen kan bli utförligare och risken för
självcensur försvinner.
Förslag till beslut
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet
att 1

befria förbundsstyrelsen från kravet på att publicera styrelsemötesprotokoll på
hemsidan.

att 2

uppdra förbundsstyrelsen att publicera sammanfattningar av viktiga styrelsebeslut
på hemsidan.
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Proposition – Distrikt
Astronomisk Ungdom är ett nationellt förbund av föreningar som varje år ansöker om statsbidrag
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Kraven på statsbidraget är att AU måste
ha medlemsföreningar i minst 5 län, ha minst 1000 medlemmar 6-25 år, samt att minst 60 % av
den totala medlemsbasen ska vara 6-25 år. För detta får AU ca 1.3 miljoner kronor per år.
På regional nivå finns en motsvarande möjlighet, nämligen landstingsbidrag. I exempelvis
Stockholms län är kraven att ha minst 400 medlemmar 6-25 år bosatta inom länet, minst 60 % av
medlemmarna ska vara 6-25 år, samt att man ska ha minst 5 föreningar i minst 3 kommuner
inom länet. För detta kan en distriktsorganisation få över 500 000 kr per år i landstingsbidrag.
Mängden av medlemsföreningar som AU har inom Stockholms län uppfyller idag dessa krav med
råge. Därför bildades för ca ett år sedan en distriktsorganisation, Astronomisk Ungdoms
Stockholmsdistrikt, med syfte att söka detta bidrag och använda det för en föreningslokal som kan
nyttjas fritt av medlemsföreningarna, ett sökbart projektbidrag för verksamheter inom länet, en
personal som stödjer och underlättar för medlemsföreningarna, samt på andra sätt samverka
med moderförbundet Astronomisk Ungdom.
På den tiden som Astronomisk Ungdom själv var en vanlig förening med säte i Stockholms län så
valde den dåvarande styrelsen att ansluta föreningen till distriktsorganisationen UFS, i syfte att
använda deras trevliga lokal och generösa projektbidrag. Då AU nu blivit ett förbund och har
startat ett eget distrikt i Stockholms län är det tyvärr nödvändigt att gå ur UFS, något som deras
stadgar kräver årsmötesbeslut på.
Förslag till beslut
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet
att 1

Astronomisk Ungdom ska gå ur UFS (Unga Forskare Stockholm) och inte
årsrapportera till det distriktet för 2017.

att 2

ändra stadgans paragraf § 2.1 från ”Förbundsstyrelsen kan efter skriftlig
ansökan från en förening, besluta att godkänna registrering av den som
medlemsförening i förbundet.” till ”Förbundsstyrelsen kan efter skriftlig
ansökan från en förening eller distriktsorganisation, besluta att
godkänna registrering av den som medlemsförening i förbundet.”

att 3

ändra stadgans paragraf § 2.2 från ”För att kunna antas som och förbli
medlemsförening skall föreningen verka i enlighet med förbundets syfte
och stadgar.” till ”För att kunna antas som och förbli medlemsförening
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skall föreningen eller distriktsorganisationen verka i enlighet med
förbundets syfte och stadgar.”
att 4

i stadgarna lägga till paragraf § 2.3.1 ”Om det finns en ansluten
distriktsorganisation för det län som en ansluten förening har sitt säte
inom, så är den föreningen även medlemsförening i den
distriktsorganisationen.”

att 5

uppdra förbundsstyrelsen att anta distriktsorganisationen Astronomisk
Ungdoms Stockholmsdistrikt som medlemsförening.

att 6

ge distriktsstyrelsen i Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt sitt gillande
gällande att i år skicka in en ansökan till Kulturförvaltningen i Stockholms
läns landsting om landstingsbidrag.

Proposition - Idéprogram
I dagsläget ser vi ett allt ökat intresse bland både allmänhet, expertis och nationella beslutsfattare
för Sveriges position i frågor rörande astronomi och rymdfart. Som ett av Sveriges största
ungdomsförbund arbetar Astronomisk Ungdom för att främja ungas rymdintresse också genom
att förmedla åsikter och ståndpunkter på dessa områden.
Under årsmötet 2016 beslutade Astronomisk Ungdoms medlemmar att anta en strategi som
specificerar vilka områden förbundet ska prioritera i sitt arbete för att uppfylla syftet, samt vilka
målgrupper förbundet ska nå ut till. Ett av strategiområdena är just att bilda opinion för att satsa
mer resurser på rymdrelaterade ändamål inom näringsliv, akademi och ideell sektor. Dessutom
är en av målgrupperna Astronomisk Ungdom enligt strategin ska nå ut till politiker och
beslutsfattare.
För att effektivt konsolidera och kommunicera idéer föreslås lanseringen av ett idéprogram, som
inkluderar en rad rymdpolitiska ställningstaganden som Astronomisk Ungdom har. Syftet är att
öka fokus på rymd- och astronomirelaterade frågor i samhällsdebatten och förmedla
medlemmarnas åsikter i frågan. På så sätt exponeras och engageras fler ungdomar inom detta
område, och ges möjligheter att förverkliga och utveckla sitt intresse tillsammans med andra samt
påverka den svenska rymdpolitiken. Med sin stora och växande medlemsbas, och det därtill
ökande inflytandet, har Astronomisk Ungdom stor potential att göra skillnad på
rymdpolitikområdet och ge Sveriges unga rymdintresserade en starkare röst i samhället.
Förslag till beslut
Med ovanstående motivering föreslår förbundsstyrelsen årsmötet
att 1

anta Astronomisk Ungdoms Idéprogram enligt bilaga 12, Idéprogram.
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Idéprogram
Astronomisk Ungdom arbetar för att främja ungas rymdintresse. Ett sätt att göra det är att påverka
omvärlden på det rymdpolitiska området. Här nedan följer några exempel på politiska ståndpunkter
hos Astronomisk Ungdom. Syftet med detta idéprogram är också att öka fokus på rymd- och
astronomirelaterade frågor i samhällsdebatten generellt och förmedla medlemmarnas åsikter i
frågorna.
Astronomisk Ungdom tycker att:
Öka mängden astronomi i skolans kursplaner i naturvetenskap och fysik – Vi ser idag hur
behovet av utbildade ingenjörer och forskare ökar allt mer. För att Sverige ska behålla sin ledande
position som forskningsnation bör undervisningen av astronomi öka samt dess kvalitet förbättras
med exempelvis utökade läromedel. Här ingår också utökade möjligheter till rymdtillämpningar i
alla ämnen, speciellt teknik och programmering.
Rymdstyrelsens uppdrag bör omfatta att finansiera verksamheter i det unga
civilsamhället – En synlig svensk rymdforskning ger oss möjligheter att locka unga till
naturvetenskap och teknik, och ökar allmänintresset för rymden i samhället. Det behövs fler
projekt med rymdinslag riktade mot grundskolor, gymnasieskolor, högskolor och universitet.
Detta inkluderar också satsningar på projekt inom det unga ideella civilsamhället.
Lagstifta för mindre mängd ljusföroreningar – Vi vill uppmuntra till konkret lagstiftning och
verksamheter som skyddar orörda natthimlar, så som att använda ny och beprövad teknik för att
minska det artificiella ljuset från städer. Detta för att möjliggöra för så många svenskar som
möjligt att uppleva oförorenade stjärnhimlar.
Satsa för fler svenska astronauter – Vi vill ge Rymdstyrelsen i uppdrag att arbeta för fler
svenska astronauter och omdirigera svenska pengar till programmet för bemannad rymdfart
inom ESA, för att skapa fler förebilder för unga svenskar att fullfölja en karriär inom teknik och
naturvetenskap.
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Uppmuntra rymdrelaterade startups – Sverige är idag världsledande på digitala startups, som
Skype och Spotify, men saknar en tydlig strategi för att uppmuntra nyskapande, småskaligt
entreprenörskap på rymdområdet. Vi förespråkar lagstiftning som underlättar för
innovationstävlingar så som Googles Lunar Xprize och inkubatorer, speciellt för små företag.
Utveckla Esrange som uppskjutningsbas för småsatelliter – Ett utvecklat Esrange har
möjligheter att bli en betydande plats för europeiska satellituppskjutningar med tillhörande
företag och forskning. För att utveckla basen anser vi att det behövs en fortsatt stark statlig
satsning, men även kommersiella partners som delar på risk och bidrar till utvecklingen.
Underlätta för rymdturism från Sverige – Vi tycker att Rymdstyrelsens uppdrag bör innefatta
att verka för rymdturism och att ta fram ett ansökningsförfarande för de bolag som vill ha sin
verksamhet i Sverige, då det ökar allmänhetens incitament att stödja rymdsektorn.
Öka anslagen till Rymdstyrelsen och andra aktörer på rymdområdet – Det är viktigt att
Rymdstyrelsen hänger med i den snabba expansionen av den privata rymdsektorn. Riksdagens
rapport från 2015 föreslår att dubbla anslaget. Vi anser att detta inte räcker, om vi vill stärka
Sveriges ställning som framträdande rymdnation. Även anslagen till aktörer som ESA, ESO,
Vetenskapsrådet och FOI:s rymdgrupp bör öka. Stabil finansiering av grundforskning och teknisk
utveckling på rymdområdet är nödvändigt för att förverkliga ambitiösa rymdprojekt.
Öka Sveriges deltagande i byggandet av internationella teleskop – Vi vill att Sverige ska
bidra till och aktivt delta i större internationella teleskopkonstruktionsprojekt men samtidigt ha
kapacitet att utveckla mindre teleskop. Detta för en god balans mellan riklig teleskoptid för
svenska forskare och möjligheter till nya upptäckter med världsledande teknik.
Satsa på en europeisk månbas – När den Internationella Rymdstationen kommer att skrotas
under 2020-talet behöver den internationella rymdforskningen ett livskraftigt rymdlaboratorium,
där man kan utforska möjligheterna att exploatera rymden vidare. Vi vill att Sverige tillsammans
med ESA verkar för en sådan månbas.
Skicka en svensk till Mars – Koloniseringen av en annan himlakropp skulle innebära ett
gigantiskt kliv för mänskligheten, liksom förbättrade chanser för människans överlevnad vid svåra
globala naturkatastrofer. Vi vill att Sverige ska ha som långsiktig målsättning att skicka en
astronaut samt etablera en rymdbas på Mars, i samarbete med andra länder.

Legalisera gruvdrift på asteroider – Vi vill att Sverige ska verka för en lagstiftning om att alla
har rätt till de mineraler de bryter på en asteroid. USA och Luxemburg är exempel på länder som
redan har sådan här lagstiftning, vilket har möjliggjort för startup-företag specialiserade inom
detta område att etablera sig i dessa länder. En sådant genomförande i Sverige skulle locka till
högklassig kompetens och resurser som kan stärka svensk konkurrenskraft inom
asteroidgruvdrift.
Verka för en europeisk återanvändningsbar raket – Sverige bör verka för en europeisk
återanvändningsbar raket för tunga satelliter för att kunna konkurrera med de växande
kommersiella rymdföretagen och minska kostnaderna för den europeiska rymdverksamheten.
Förstärk Försvarsmaktens arbete med att utveckla och upprätthålla ett asteroidförsvar
– Asteroider av olika storlekar korsar då och då jordens bana. Om asteroiden är tillräckligt stor
kan den innebära ett existentiellt hot mot mänskligheten. Därför är det viktigt att vi aktivt söker av
den inre och yttre solsystemet efter himlakroppar som kan innebära en sådan risk. Genom
internationellt samarbete och medfinansiering i sådana projekt kan tekniker utvecklas för att
avvärja en sådan fara.
Minimera mängden rymdskrot och upprätta övervakning av svenska satelliters
omloppsbanor – Vi anser att ett system för sophantering i rymden ska utformas för att hantera
avfall från mänsklig aktivitet på exempelvis ISS, men i synnerhet avtjänade satelliter, för att
undvika kollisioner och minska risken för orbitala olyckor. Då Sverige helt förlitar sig på ett fåtal
andra nationer bör ett nationellt eller europeiskt övervakningssystem av den rymdskrot som finns
upprättas.
Reglera METI (aktiv SETI) – Många framstående forskare anser att vi inte aktivt ska skicka ut
signaler i rymden med syfte att dra uppmärksamhet till oss för att få kontakt med utomjordiska
civilisationer, det vill säga bedriva så kallad METI (Messaging Extra-Terrestrial Intelligence). Så
länge eventuella utomjordiska civilisationers avsikter är okända är det oansvarigt att riskera
mänsklighetens existens genom detta förfarande, utan lagstadgat krav på utförlig riskanalys och
tillstånd från ansvarig myndighet. Därför bör sådana krav och tillståndsplikt införas.
Uppdra FRA att utföra SETI – Försvarets Radioanstalt, FRA, är den myndighet i Sverige som har
i uppdrag att genomföra signalspaning på främmande makt. Denna expertis och mängd resurser
bör inte bara användas för att analysera signaldata från främmande makter på jorden; FRA bör

även samla in signaldata från rymden. Dessutom bör FRA samarbeta med utländska
organisationer som redan utför detta i syfte att leta efter signaturer med artificiell avsändare
(Search for extra-terrestrial intelligence, SETI).
Utveckla en svensk bärraket för CubeSats – Under de senaste årens snabba framsteg inom
elektronik har mikrosatelliter fått en allt större betydelse inom rymdbranschen, då storlek och vikt
är en avgörande begränsande faktor för nyttolast. En typ av dessa mikrosatelliter som visat sig
vara speciellt framgångsrik för forskningssyften är så kallade CubeSats. Med en svenskutvecklad
bärraket för CubeSats och liknande satelliter får forskare, studenter och institut möjlighet att till
relativt låg kostnad utföra egna experiment, som även skapar jobbmöjligheter inom denna sektor.

Verksamhetsplan 2018
Följande verksamheter skall under det kommande verksamhetsåret arrangeras av förbundet
Astronomisk Ungdom:

Läger
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
Varje år arrangerar Astronomisk Ungdom ett antal läger med astronomi- och rymdtema. Dessa
läger är en social sammankomst där deltagarna får lyssna till populärvetenskapliga föreläsningar,
observera natthimlen, umgås med likasinnade, se på film, gå på studiebesök, och mycket annat.
Under 2018 planeras uppemot fem läger: Norrskensläger i norra Sverige, Ungdomens Star Party i
Mellansverige och Astronomiläger i södra Sverige för ungdomar, samt Space Camp och
Rymdläger för barn.
Rymdforskarskolan
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11
Rymdforskarskolan är en sommarforskarskola i astronomi och rymdteknik, som ger
gymnasieelever möjlighet att lära sig mer om astronomi, rymdteknik och rymdfart. Teori och
laborationer varvas med gästföreläsare, studiebesök och sociala aktiviteter. Programmet ger
deltagarna en översiktsbild av och smakprov på Sveriges rymdrelaterade verksamheter inom
akademi och näringsliv, och visar på karriärmöjligheterna inom rymdbranschen. Under 2018
planeras Rymdforskarskolor i Stockholm (KTH), Göteborg (Chalmers) och Kiruna (Esrange/LTU).
Astronomicentrum
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11
Astronomicentrum är ett nationellt resurscentrum för astronomi, med syfte att stödja lärare i
deras undervisning. Astronomicentrum innefattar en hemsida med undervisningsmaterial och
laborativa övningar i astronomi och rymdteknik, och erbjuder bokning av ideella föreläsare som
föreläser i svenska skolans samtliga årskurser. Föreläsningar och annat material är utformat efter
skolverkets kunskapsmål för såväl grundskola som gymnasiet.
Populär Astronomi
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12
Medlemmar mellan 6 och 25 år får genom Astronomisk Ungdom en gratis prenumeration på
tidskriften Populär Astronomi. I prenumerationen ingår också medlemskap i Svenska
Astronomiska Sällskapet. Förbundet ansvarar dessutom för tidningens ungdomssektion, med
nyheter och annat rymdrelaterat material riktat till barn och unga.
Stjärnguiderna
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5
Stjärnguiderna är ett trottoarastronomiprojekt med målet att alla svenskar någon gång ska ha
sett en närbelägen himlakropp genom teleskop. Detta genomförs genom att ideella stjärnguider
håller i visningar på gator och torg i sitt närområde. Visningarna rapporteras in och resultaten
redovisas i sociala medier, vilket bidrar till att skapa en gemenskap kring projektets mål.
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Rymdpodden
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12
Rymdpodden är Astronomisk Ungdoms officiella poddradio. Podden är ämnad att vara en serie
lärorika och inspirerande samtal och intervjuer med kunniga astronomer och vetenskapare, och
syftar till att göra astronomi och fysik tillgängligt för allmänheten, och öka den naturvetenskapliga
kompetensen och intresset för astronomi och fysik i Sverige. Forskarintervjuerna varvas med det
senaste från Astronomisk Ungdom och andra inslag av allmänintresse.
Hedersstipendium
Ingår i strategiområde 4, 5, 8, 12
Vi i Astronomisk Ungdom tycker det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska ett
Hedersstipendium årligen utdelas till en person som genom särskilda insatser har främjat
intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi, rymdfart, eller därtill nära relaterade
områden, hos barn och ungdomar i Sverige. Detta både för att belöna hårt arbete och för att
uppmuntra fortsatta insatser. Stipendiesumman uppgår till 1 495.98 SEK, vilket är en miljondel av
avståndet mellan jorden och solen, multiplicerat med en krona.
Tävlingar
Ingår i strategiområde 1, 2, 4, 5, 8, 9
Varje år anordnas ett antal tävlingar i Astronomisk Ungdoms regi. Tävlingarna har huvudsakligen
rymdtema och engagerar medlemmar över hela landet. Form och natur varierar från tävling till
tävling.
Kommunikation & marknadsföring
Ingår i strategiområde 1, 4
För att förbundet ska nå ut till sin målgrupp är det viktigt att resurser läggs på marknadsföring.
Denna kan ske på webben i form av närvaro på sociala medier (Facebook-sida, Twitter, Instagram,
Snapchat, etc.), och på vår hemsida (www.astronomiskungdom.se). Marknadsföring kan också ske
i form av exempelvis affischer i skolor och foldrar på mässor. En Facebook-grupp fungerar som
förbundets forum.
Rymdbloggar
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Rymdbloggar är en bloggportal för rymdintresserade ungdomar, på vilken man kan läsa mer om
astronomi, vetenskap och vardagen som ung rymdintresserad. Portalen fungerar som en
samlingsplats för unga rymdentusiaster i Sverige, och varvar aktuella rymdnyheter med
personliga betraktelser.
Webbshop
Ingår i strategiområde 2
I Astronomisk Ungdoms webbshop kan besökare beställa allehanda profilprodukter, såsom
muggar, pins, tygmärken, t-shirts, hoodies, teleskop, och pennor; alla med karakteristisk AUdesign. Produkterna kan även säljas och användas i samband med träffar eller utåtriktade
aktiviteter, såsom läger eller mässor.

Mässor & temadagar
Ingår i strategiområde 1, 4, 5, 7, 9, 11
Astronomisk Ungdom deltar då och då i vetenskapsrelaterade mässor och temadagar,
exempelvis Vetenskapsfestivalen, Lise Meitner-dagarna och Astronomins dag och natt.
Deltagande i dessa ämnar till att främja intresset för astronomi hos allmänheten och informera
intresserade om förbundets verksamheter. Deltagande kan till exempel innefatta föreläsningar,
monter, tävlingar, osv.
Medlemsbrev
Ingår i strategiområde 2, 4, 5, 8, 9
Astronomisk Ungdoms medlemsbrev skickas regelbundet ut till förbundsmedlemmar, och
innehåller nyheter, uppdateringar och information om aktiviteter, verksamheter,
medlemsföreningar och annat som händer inom förbundet. Genom förbundets medlemsbrev
kan samtliga medlemmar ta del av förbundsstyrelsens arbete och följa förbundets
framåtskridande under året.
Medlemsföreningar och föreningsstöd
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 9
På hemsidan finns information och exempeldokument för dem som vill starta en egen
medlemsförening med ett syfte som är i enlighet med förbundets. Förbundet stödjer föreningar
med lokal verksamhet (lokalföreningar), nationella föreningar som verkar inom ett avgränsat
område inom astronomi och rymdfart (temaföreningar) och föreningar som verkar på
gymnasieskolor gymnasieföreningar) eller högre lärosäte (studentföreningar). Medlemsföreningar
erhåller ett årligt bidrag om 3000 kronor + 30 kronor/medlem mellan 6 och 25 år. Varje ny
medlemsförening som ansluts erhåller ett uppstartsbidrag på 3000 kronor från förbundet.
Projektbidrag
Ingår i strategiområde 2, 5, 8, 9
Varje vår och höst delar Astronomisk Ungdom ut projektbidrag till projekt som verkar i enlighet
med förbundets syfte. Här kan medlemmar och medlemsföreningar få finansiering till att
genomföra specifika aktiviteter och projekt. Under 2018 skall 20 000 kr delas ut.
Kongress & konferens
Ingår i strategiområde 2, 3, 5
Årsmötet hålls i samband med en kongress under våren och är Astronomisk Ungdoms högst
beslutande organ. Under årsmötet väljs förbundsstyrelse för det kommande verksamhetsåret,
det fattas beslut om verksamhetsplan, och många andra viktiga frågor tas upp. AU-konferensen
hålls under hösten och är en mötesplats för alla förbundsaktiva, från verksamheter såväl som
medlemsföreningar. Under både kongressen och konferensen hålls föreläsningar och seminarier
om förbundet, diskussioner och erfarenhetsutbyten sker, och många sociala aktiviteter anordnas
för att främja en god och positiv internkultur.
Landsraad
Ingår i strategiområde 1, 2, 5, 7
Landsraad är ett gemensamt nätverk där föreningarna och förbundsstyrelsen kan kommunicera,
stödja varandra och samverka kring viktiga beslut, bl.a. för att bevara god insyn och demokrati i
förbundet. Under 2018 ska minst två Skype-möten, ett per termin, hållas; representanter från de
olika medlemsföreningarna har möjlighet att närvara och berätta om sin verksamhet, ge varandra
tips, ha möjlighet att diskutera och ställa frågor till varandra och till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen
Ingår i strategiområde 2, 3, 5, 7
Det åligger förbundsstyrelsen att, med kunskap om förbundets samtliga verksamheter och
övergripande struktur, ansvara för Astronomisk Ungdoms utveckling på lång sikt.
Förbundsstyrelsen ansvarar för beslutsfattandet inom förbundet mellan årsmötena,
arbetsledning av förbundets anställda, och annat arbete av strategisk karaktär. Förbundsstyrelsen
innehar även yttersta ansvar för förbundets ekonomi.
Kansli & administration
Ingår i strategiområde 7
Administrativt arbete inom förbundet åligger Astronomisk Ungdoms kansli. Uppgifterna innefattar
redovisning genom Add & Subtract AB, posttjänster genom Postnord AB, försäkring via
Länsförsärkringar AB, banktjänster genom Swedbank, och arbetsgivarfrågor via
Arbetsgivaralliansen. Kansliet ansvarar även för kontakt med medlemmar, underhåll av hemsida,
administration av medlemsregistret eBas, kontakt med samarbetspartners, utlysning av
projektledarskap, samt upprätthållande av kontakt med och stöd till aktiva, medlemsföreningar
och verksamheter, och annat arbete av operativ karaktär.
Knut Lundmark-dagarna
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 7, 8
Knut Lundmark-dagarna är en två dagar lång konferens för gymnasieelever, som syftar till att
inspirera och informera om möjligheterna till utbildningar och arbeten inom astronomi och
rymdteknik. Konferensen innehåller bl.a. inspirerande föredrag av forskare från universitet,
laborationer och industri och en utställning med företag, föreningar och lärosäten med koppling
till astronomi- och rymdämnet.
Rymdstipendiet
Ingår i strategiområde 2, 6, 7, 8
Stipendiet tilldelas varje år en svensk gymnasieelev som gjort ett gymnasiearbete eller annat
naturvetenskapligt eller tekniskt projekt med anknytning till astronomi eller rymdteknik. Till hjälp
finns på AU:s hemsida en tipssamling för gymnasiearbeten med anknytning till rymden och
astronomi. År 2018 består stipendiet i ett heltäckande resestipendium till European Space Camp
på Andøya Space Center i Norge.
Astronomistipendiet
Ingår i strategiområde 2, 6, 7, 8
Som analog till Rymdstipendiet som ger en resa till ett rymdteknikläger om sommaren så börjar vi
nu dela ut Astronomistipendiet, som ger en resa till ett astronomiläger om vintern. Antagning är
öppen för elever på gymnasiet i Sverige och bygger bland annat på motivation, kreativitet,
kunskaper inom astronomi och rymdteknik, och rymdintresse hos kandidaten. Resan går till ESO
Astronomy Camp; ett astronomiläger i de italienska alperna för cirka 50 gymnasieungdomar 16-19
år från hela världen.
Rymdresor
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
En rymdresa är en sällskapsresa med astronomi- och rymdtekniktema för unga rymdintresserade
mellan 18 och 25 år. Resan kan t.ex. gå till en astronomisk sevärdhet, studiebesök vid

internationella rymdföretag, stora internationella teleskop eller andra rymdrelaterade resmål. År
2018 går resan till Roque de los Muchachos Observatory, La Palma. Förutom studiebesök på
observatorierna väntar kulinariska upplevelser, vandring i kalderan, nattliga observationer samt
sol & bad.
Marsresor
Ingår i strategiområde 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
En Marsresa är en sällskapsresa i mars månad för unga rymdintresserade mellan ca 13 och 19 år,
till ett eller flera resmål med anknytning till astronomi, rymdteknik eller rymdkultur. Resmålen
ligger i Sverige eller i dess omedelbara närhet, och kombineras med fördel med en
lägerupplevelse. Marsresan kan t.ex. innebära att erbjuda resans deltagare möjligheten att vara
på plats under en astronomisk händelse, att besöka en astronomisk sevärdhet eller att uppleva
en klar stjärnhimmel på en plats av astronomihistorisk betydelse. År 2018 går Marsresan till Møn
og Nord, en certifierad Dark Sky Park, tillsammans med Astronomisk Ungdom DK.

Valberedningens förslag 2018
Nedan följer valberedningens nomineringar till förtroendeposter:
Förbundsordförande
Måns Holmberg
Förbundsstyrelseledamöter
Robin Djerv
Edvin Lindkvist
Hugo Kvanta
Filippa Larsson
Josefin Karlsson
Godkänd eller auktoriserad revisor
Michael Christensson (Sonora Revision AB), auktoriserad revisor
Ideell verksamhetsrevisor
Theresia Hestad
Personlig suppleant till den godkända eller auktoriserade revisorn
Johan Engdal (Sonora Revision AB), auktoriserad revisor
Personlig suppleant till den ideella verksamhetsrevisorn
Simon Thor
Valberedning
Jennifer Andersson
Elias Waagaard
Eric Brune

Valberedningen har bestått av Erik Lundmark-Harrison och Klara Thelin. Hugo Kvanta avgick ur
valberedningen under året och deltog inte i dess överläggningar.
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