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Bästa medlemsförening!
Här kommer föreningsbrev #2 2018.

Detta är det andra föreningsbrevet som skickas ut till er medlemsföreningar inom
AU. Mycket har hänt sedan i våras! I skrivande stund är hela 36 självständiga
föreningar och 2 distriktsorganisationer ansluta till förbundet, med alla fördelar det
innebär, och innan årsskiftet lär vi passera 40 föreningar och ytterligare ett par
distriktsorganisationer. Detta innebär på sikt att vi kan få ut ännu mer statsbidrag och
landstingsbidrag, som i sin tur kan slussas vidare till er i form av föreningsbidrag och
projektbidrag till er verksamhet. 

I detta föreningsbrev följer information om två aktiviteter de kommande veckorna
som är relevanta för er; Värvarveckan som pågår just nu, där ni kan vinna en massa
biobiljetter, samt AU-konferensen nästa vecka, där ni kommer lära er massor om
hur man driver föreningar, få nya om rymden, träffa många andra ideellt aktiva från
hela landet, samt delta i en stor konferensmiddag (gasque) på Värmlands nation.

Om ni som förening har några frågor eller synpunkter är ni som alltid välkomna att
maila kansli@astronomiskungdom.se.
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Anmodan till AU-konferensen 2018
Nu är det höst och dags för AU-konferensen! Detta är helgen för alla som är aktiva i
AU:s verksamheter och föreningar. Konferensen kommer att vara fylld av umgänge,
inspirations- och rymdföreläsningar, användbara pass, kvällsunderhållning, viktig
information till ideellt aktiva, projektgrupper och föreningar, och annat kul
tillsammans med alla andra aktiva medlemmar från hela Sverige! Temat för årets
konferens är hållbart engagemang och det kommer att bli en rymdig konferens i
vackra Uppsala. Vi fortsätter traditionen med en fin trerätters konferensmiddag på
Värmlands nation under lördagskvällen.

Höjdpunkterna innefattar:

I anmälningsavgiften ingår alla aktiviteter, boende, mat samt din resa till och
från konferensen (oavsett varifrån i landet du reser) 
Träffa andra ideellt aktiva från hela Sverige
Lär dig mer om hållbart engagemang, föreningar, marknadsföring, och projekt
Mattias Sundin från Warp Institute pratar om den första crowdfundade
satelliten
Christer Andersson från totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) pratar om
rymdverksamhet ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv
Observationer av stjärnhimlen
Trerätters konferensmiddag (gasque) på Värmlands nation

Allt detta för bara 350 kr! Anmäl er här senast den 25:e september.

https://www.astronomiskungdom.se/konferensen/


Delta i Värvarveckan och vinn biobiljetter
I samband med Astronomins dag och natt nu på lördag så går även Värvarveckan
2018 av stapeln, hela veckan. Det är den vecka på året då ni tillsammans kan visa
så många som möjligt att er förening finns, så att fler får chansen att utveckla sitt
astronomi- och rymdintresse hos er. Värvarveckan börjar måndag den 24:e
september kl. 00.00 och avslutas söndag den 30:e september kl. 23:59.

Under värvarveckan finns det möjlighet att få bidrag från Astronomisk Ungdom för
era värvarevent. Bidraget består av upp till 500 kr per förening och ska gå till
medlemsvärvning. Det betyder att ni kan få bidrag för aktiviteter som syftar till att nå
ut till nya potentiella medlemmar. Ett sådant event kan t.ex. vara att stå vid ett bord
på stan eller på er skola och informera om er förening, och bidraget kan då gå till
exempelvis kaffe, fika, informationsfoldrar, priser eller liknande som behövs under
värvaraktiviteten. Observera: beviljade bidrag betalas ut i form av ersättning av
utlägg. Samtliga originalkvitton behöver därför sparas. Skicka sedan in en Begäran
om ersättning-blankett till kansliet. Blanketten ska vara ifylld enligt instruktionerna
och postas till kansliet, med kvittona i original. Blanketten hittar ni här.

Under värvarveckan pågår en tävling där det gäller för er förening att samla så
många nya medlemmar som möjligt. Den förening som under denna tid växer
mest vinner biobiljetter till alla som hjälpt till under veckan med värvaraktiviteterna.
Årets tävling tar fram två vinnare; den förening som värvat flest medlemmar i
absoluta tal, samt den förening som ökat mest procentuellt.

Tips! Även gamla medlemmar från 2017 som bekräftar sitt nya medlemskap för 2018
räknas som nya medlemmar i tävlingen. Så ni som ännu inte har mailat/ringt upp de
av era gamla medlemmar från 2017 som ännu inte är medlemmar 2018, kan tjäna
mycket på att göra det under just denna vecka. Om detta är av intresse, hör av er till
kansliet för att få hjälp med att göra en export från eBas med listan över dessa

https://www.astronomiskungdom.se/wp-content/uploads/2012/10/BOE.pdf


medlemmar.

Detta år har tävlingen även ett nytt moment. En förening kan få poäng för att värva
en medlem till förbundets Riksförening, utöver värvning till den egna föreningen. Det
går alltså att samla två poäng per person! Var noggrann med att dokumentera vilka
ni värvar till riksföreningen, och skicka in en lista på samtliga till
forbundsstyrelsen@astronomiskungdom.se senast den 30:e september 23:59 för att
ni ska kunna tillgodogöra er den medlemmen.

Läs mer om värvarveckan här.
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