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Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlemsförening!
Här kommer föreningsbrev #1 2020.

Anmäl dig till AU-konferensen 2020!
År 2020 går till historien på flera sätt, och det är viktigt att vi inte låter engagemanget
falna under denna tid, utan istället anpassar oss och gör det bästa möjliga. Vanligtvis
arrangerar AU en stor höstkonferens för alla aktiva medlemmar, vilken brukar samla
ett 70-tal medlemmar från hela landet under en hel helg. Men för att anpassa oss
efter omständigheterna så har förbundsstyrelsen beslutat att i år istället arrangera
hela 5 mindre regionala konferenser! Läs mer och anmäl dig till din närmsta
konferens.
Målgruppen för konferenserna är ni som läser detta föreningsbrev, nämligen alla
förtroendevalda i föreningarna, samt alla andra som är eller vill bli ideellt aktiva inom
AU på något sätt. Stort fokus kommer att ligga på att utveckla det lokala och
regionala engagemanget, och vi lovar att konferenserna kommer att vara minst lika
lärorika och roliga som alltid.
Höjdpunkterna:
Vi betalar din resa till och från konferensen!
Mat, eventuellt boende, resa och samtliga aktiviteter ingår
Träffa andra ideellt aktiva i AU och dess medlemsföreningar
Lär dig mer om hållbart engagemang, distrikt, föreningar, marknadsföring, och
projekt
Träffa förbundsstyrelsen och påverka AU:s riktning
Observationer av stjärnhimlen
Externa föreläsare som håller föredrag om olika rymdrelaterade ämnen
När?
De olika upplagorna kommer äga rum på följande datum. Det kommer börja kl.10:00
på lördagen och avslutas kl. 15:00 på söndagen. Anmäl dig till den upplaga som
äger rum närmast där du bor!
Lund: 3-4 oktober
Stockholm: 10-11 oktober
Göteborg: 17-18 oktober
Uppsala: 24-25 oktober
Kiruna/Luleå: 21-22 november
Boende
Om möjligt bor du hemma för att minska risken för smittspridning. Om du ej har
möjlighet att ordna med boende, hör av dig till oss så fixar vi det.
Resa
AU bjuder på det billigaste res-sättet till och från konferensen!
Anmälningsavgift
För 200 kr så ingår allt: resa, mat, eventuellt boende, plats på den fina
konferensmiddagen och alla andra aktiviteter. Om du av olika anledningar inte har
möjlighet att stå för anmälningsavgiften själv så kan du skriva till konferensen@au.se
med en kort motivering där du förklarar dina omständigheter så kan du bli beviljad
stipendium för hela kostnaden.
Sista anmälningsdag
Deadline för anmälan skiljer sig mellan de olika upplagorna.
Lund: 29/9
Stockholm, Göteborg och Uppsala: 3/10
Kiruna/Luleå: 31/10
Frågor?
Maila konferensen@au.se om du har några frågor.
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