Verksamhetsplan 2018 —
Astronomisk Ungdoms Göteborgsdistrikt
Under 2018 kommer distriktets verksamhet fokusera på att utforma och bygga upp de
strukturer som krävs för att vara ett livskraftigt och stabilt distrikt i Västra Götalands län
under förbundet Astronomisk Ungdom. Målet för verksamhetsåret är att uppnå kraven för
landstingsbidrag från Västra Götalandsregionen, så att en ansökan om det kan skickas in
under 2019.
Distriktet ska stötta medlemsföreningarnas egen verksamhet, katalysera uppstarten av fler
föreningar inom Västra Götalands län, och på detta sätt med råge uppnå det antal
deltagardagar som Västra Götalandsregionen har som minikrav på organisationen.
I slutet av året är målet att distriktet ska vara större (fler medlemsföreningar och fler
medlemmar i dem), och distriktet ska vara väl förberett på att öka sin omsättning under
2019 tack vare landstingsbidraget. Detta kommer leda till mer central verksamhet,
projektbidrag till medlemsföreningarna, en anställd föreningsutvecklare med kontor i
Slottsskogsobservatoriet, och i allmänhet en mycket mer aktiv organisation.
Distriktet ska samarbeta med Slottsskogsobservatoriet, bland annat kring deras lokal så att
medlemsföreningarna kan utföra sin verksamhet där (framförallt kvällar och helger), förvara
inventarier (såsom teleskop) i, och annat som en sådan trevlig lokal kan tänkas användas till.
Slottsskogsobservatoriet ska vara en smältdegel för unga rymdintresserade i regionen och
de som engagerar sig ideellt där för att främja rymdintresset hos barn och ungdomar.
Distriktet ska förbereda sig för att från 2019 ha en anställd personal som dagtid, med
Slottsskogsobservatoriet som bas, arbetar stödjande och utvecklande gentemot
medlemsföreningarna, både vad gäller administration och verksamhet. Personalen ska
peppa och hjälpa nya och befintliga ideellt aktiva i medlemsföreningarna.
Distriktet ska ha ett sökbart och generöst projektbidrag som kan sökas av
medlemsföreningarna för verksamhet och projekt inom länet relaterat till rymden.
Distriktet ska ha ett mycket nära samarbete med Astronomisk Ungdom, exempelvis genom
att samarbeta kring arrangemanget av konferenser och andra sammankomster för ideellt
engagerade.

