Sammanfattning –
styrelsemöte 2019-09-15
• Generalsekreteraren avlade muntlig rapport om förbundets ekonomi och verksamheter.
• Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna anslutning av följande medlemsföreningar:
o

NTI Space Unit, på NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm

o

Tumba Gymnasiums astronomiförening (TGA), på Tumba Gymnasium

• Styrelsen ska anta följande styrdokument:
o

Strategipunkter för AU:s distrikt

o

Återrekrytering

• Förbundsstyrelsen bilda Astronomisk Ungdoms understödsfond. Fonden ska ge mindre
bemedlade medlemmar möjlighet att delta i de verksamheter som arrangeras av
Astronomisk Ungdom och dess medlemsföreningar, genom att dela ut kontanta bidrag som
helt eller delvis täcker omkostnader som sådant deltagande medför.

E-post: kansli@au.se
Telefon: 070 - 000 90 56

Strategipunkter för AU:s distrikt
1. Distriktsutveckling
● Distrikten ska ha en fysisk lokal.
●

Distrikten ska vara synliga för förbundets medlemmar inom regionen.

●

Distrikten ska säkra distriktsbidrag från landstinget/regionen:

●

○

Söks med administrativ hjälp från kansliet

○

Upprätthålla kravuppfyllnad för regionbidrag

Distriktens ekonomiska ansvar ska vara:
○

att söka övrigt ekonomiskt stöd från aktörer som ger regionbidrag

○

att ta löpande kostnader för underhåll

○

att ta kostnader för regionala evenemang

○

att ta kostnader för en eller flera anställningar

○

att ta kostnad för förbundets medlemssystem (eBas, 5000 kr/år/distrikt)

○

att säkra en buffert på minst 10% per år

2. Regional utveckling
●

Distriktet ska upprätthålla en regional gemenskap mellan föreningar och medlemmar.

●

Distriktet ska ge stöd och hjälp åt föreningarna samt uppmuntra till aktivitet och
engagemang.

●

Distriktet ska anordna regionala evenemang, helst tillsammans med befintliga
lokalföreningar.

●

Distriktet ska knyta kontakter och samarbeten med regionala rymdaktörer.

3. Samverkan med förbundet
●

Distriktet ska hålla aktiv kontakt med kansliet och förbundsstyrelsen.

●

Distriktet ska förmedla Landsraad och föreningsforum till medlemsföreningar inom
regionen.

●

Distriktet ska förmedla nationella evenemang och händelser såsom kongressen,
konferensen och övriga aktiviteter och händelser med tyngdpunkt på regionen till
medlemmarna.

●

Distriktet ska samordna regional-nationella aktiviteter med förbundet.
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Återrekrytering
Det här dokumentet beskriver hur kansliet ska gå tillväga för att systematiskt återrekrytera
förbundets medlemmar efter årsskifte. Det beskrivs också tidsscheman för hur och när
föreningar ska gå tillväga för att återrekrytera sina medlemmar.
Innan årsskiftet
●

I det sista föreningsbrevet ska föreningarna påminnas om att det snart är dags för
återrekrytering
○

De ska informeras om tidsschemat som står nedan

○

Föreningarna ska uppmanas att säga till sina medlemmar att de måste
omregistrera sig efter årsskiftet

Återrekrytering genom eBas
●

I januari ska två återregistrerings-mail skickas ut.

●

I februari ska två återregistrerings-SMS skickas ut.

Återuppringning
●

Återuppringning sker genom att låta medlemmar ringa mot en timlön.

●

Timlönen för återuppringning bestäms av kansliet.

●

Totala antalet arbetstimmar bestäms av anslag enligt budget.

●

Första återuppringningskampanjen sker under en eller ett par helger i mars-april.
En sista återuppringningskampanj sker i september.

●

Återuppringning sker antingen från kansliets telefon eller från egen. Ingen
ersättning ges för avgift av telefonsamtal med egen telefon.

●

Föreningar får (och bör) ringa sina medlemmar om de vill återrekrytera dem (utan
lön från kansliet).
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