
 

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

 
 

 
Protokoll 

Astronomisk Ungdoms  

årsmöte 2020 
 

 

 

 

 

Org.nr. 802467-7182 

 

26 april 2020 



 

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

Innehållsförteckning 
Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2020 (org.nr. 802467-7182)  3 

Bilaga 1: Valberedningens förslag 2020    17 

Bilaga 2: Röstlängd      18 

Bilaga 3: Arbetsordning för årsmötet     20 

Bilaga 4: Verksamhetsberättelse 2019     25 

Bilaga 5: Revisionsberättelse 2019     37 

Bilaga 6: Årsredovisning 2019 [sluten bilaga]    40 

Bilaga 7: Uppföljning: Måldokumentet för Astronomisk Ungdom för 2019-2020  52 

Bilaga 8: Proposition: Stadgeändring – revisorer & valberedning   54 

Bilaga 9: Idéprogram 2019     56 

Bilaga 10: Motion: Omarbetat idéprogram och ideologisk obundenhet  60 

Bilaga 11: Motionssvar från förbundsstyrelsen    63 

Bilaga 12: Verksamhetsplan 2020     65 































 

Valberedningens förslag 2 0 2 0  

Mötesfunktionärer  

Mötesordförande 
David Andersson 

 
Vice mötesordförande 
Mikael Ingemyr 

 
Mötessekreterare 
Albin Aldestam Ask 
 
Justerare tillika rösträknare 
Jessica Lastow 
Fabian Lundell 

 
Förtroendeposter  

Förbundsordförande 
Louise Drevinger 

 
Förbundsstyrelseledamöter 
Gabriel Delerin (omval) 
Kajsa Toftner (omval) 
Linnéa Rosenbecker 
Cornelia Ekvall 
Ellen Hammarstedt 

 
Godkänd eller auktoriserad revisor 
Michael Christensson (Sonora Revision AB), auktoriserad revisor (omval) 

 
Ideell verksamhetsrevisor 
Sakke Teerikoski 
 
Personlig suppleant till den godkända eller auktoriserade revisorn 
Johan Engdal (Sonora Revision AB), auktoriserad revisor (omval) 

 
Personlig suppleant till den ideella verksamhetsrevisorn 
Theresia Hestad (omval) 

 
Valberedning 
Elias Waagaard, sammankallande 
Jennifer Andersson 
Måns Holmberg 
Carl Tysk  

 
Valberedningen har bestått av Elias Waagaard och Jennifer Andersson (sammankallande). Moa Skan avsade sig uppdraget som valberedare innan arbetet 
påbörjades. Notera: Detta är en reviderad version av valberedningens förslag utskickad 2020-04-24 med anledning av att Sofia Danielson Damne dragit tillbaka 
sin kandidatur till förbundsstyrelsen och att Josefin Karlsson inte längre är tillgänglig till rollen som mötessekreterare. Valberedningen föreslår enhälligt 
Cornelia Ekvall som komplement till liggande förslag till förbundsstyrelse, och Jessica Lastow till justerare tillika rösträknare i Cornelia Ekvalls ställe. Vi föreslår 
vidare Albin Aldestam Ask till mötessekreterare. Vi föreslår också en vice mötesordförande i enlighet med förslag till arbetsordning. I övrigt är förslaget 
detsamma som i originalhandlingarna.  
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Röstlängd 
Stadgarna säger: 
”§ 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.” 

Här följer en lista på alla medlemsföreningar anslutna vid årsskiftet 2019/2020, och vilka ombud 
som representerat dem: 

Medlemsföreningens namn Deltog Nr. Namn på ombud 

Andromeda  Ja 1  Arlinda Durakovic 

Astronomisk Ungdoms Västra Götalandsdistrikt      

Astronomisk Ungdoms Norrbottensdistrikt  Ja 16  Theresia Hestad 

Astronomisk Ungdoms Skånedistrikt      

Astronomisk Ungdoms Riksförening      

Astronomisk Ungdoms Stockholmsdistrikt      

Astronomisk Ungdoms Uppsaladistrikt      

Astronomisk Ungdoms Örebrodistrikt      

Astronomiska Föreningen  Ja 18 Ellen Hammarstedt 

Aulumni  Ja 2 Moa Skan 

Aurora  Ja 3 Eric Brune 

Blackebergs Astronomiförening  Ja 4 Niklas Engelhardt Önne 

Carpe Noctem      

COSMOS  Ja 5 Edwin Östlund 

Eclipse    

Europaskolans Astronomisällskap   Ja 6 Moa Nowakowski 

FUSION  Ja 7 Linnéa Andersson (t.o.m. § 10) 

Föreningen för astronomi och astronautik      

GAUSS  Ja 8 Oscar Lindberg 

Globalax      

Helios      

Hvitfeldtskas Astronomiska Förening      

IEGS Astrophysics Club      



 

KTH Rymdsällskap  Ja 9  Oliver Sandberg 

Kungsholmens Gymnasiums Astronomiska Sällskap      

LARA Ja 10  Linnéa Rosenbecker 

LASER      

LUNA      

M.A.C.H.      

MARS      

MYON  Ja 11  David Eriksson / Pontus Lindgren 

Norra Real Space Program      

Nova Stella  Ja 12  Said Abas 

NTI Space Unit    

ORCUS      

ORION      

Polhems Astronomiska Sällskap      

ProCivitas Ad Astra      

SAGAN Ja 13  Axel Öhman Wiberg 

SATURNUS      

SIRIUS      

Slottsskogsobservatoriets unga      

Spatia  Ja 17  Klaudia Jaworska 

STELLAR      

SU Astronomisällskap      

Theia      

Tycho Brahe-skolans Astronomiförening      

Täby Enskilda Space Agency      

Unga Amatörastronomer      

Unga Astrobiologer  Ja 14  Fanny Johansson 

Unga Astropartikelfysikföreningen  Ja 15  Simon Thor 

Ungdomsföreningen för flyg- och rymdteknik      

Uraniborgs Unga    

VEGA      

Vulcan      

ÆSIR      
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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 sex veckor före årsmötet. 

 
§ 3.5.1 Årsmöteshandlingarna skall vara samtliga medlemsföreningar till hands senast två veckor 
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 fyra veckor före årsmötet. 
 
§ 3.8  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 
 

§ 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. 
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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 närvarar genom den i kallelsen aviserade digitala 

mötesprogramvaran. Denna ska finnas lättillgänglig för samtliga medlemmar. 

 

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.  
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Att fatta beslut  

1. + När mötet öppnas eller återupptas ska röstlängden justeras. Detta sker genom att 
mötesordförande kallar förväntat närvarande delegater, vilka bekräftar sin närvaro med 
ljud och bild. Röstlängden uppdateras därefter med eventuella bortfall och tillkommande 
namn. 

2. 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.  

3. + Beslut sker genom digital acklamation, det vill säga genom att mötesdeltagarna genom 
ett digitalt mötesverktyg öppet deklarerar sin röst på av mötesordföranden förordat vis. 
Mötesordförande tolkar sedan acklamationens utkomst. Om någon så begär ska votering 
genomföras, varvid deltagarna ombeds avlägga sin röst ännu en gång, varefter sedvanlig 
rösträkning sker. Sluten votering kan också krävas, varpå samtliga deltagare slutet skall 
meddelas sina röster till båda rösträknarna enligt av mötesordförande förorde 
instruktioner, varefter sedvanlig rösträkning sker. Röster som inte följer instruktionerna 
anses ogiltiga. Sluten votering kan inte begäras efter att ett beslut om votireing fattats, 
men kan läggas som motförslag till en föreslagen votering.  Vid lika röstetal avgör 
mötesordföranden utfallet. 

4. 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).  

5. För att ändra paragraferna 1 (Syfte och verksamhet), 8 (Stadgeändring) och 9 (Upplösning) 
krävs det kvalificerad majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.  

6. I alla personval där det finns konkurrerande förslag skall sluten omröstning tillämpas.  
7. Om ett eller flera, röstberättigade ombud önskar reservera sig mot ett beslut fattat av 

årsmötet så skall det ske skriftligen och vara mötespresidiet till handa innan mötets 
avslutande.  

 

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.  
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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. 
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Verksamhetsberättelse 2019 

Förord 
År 2019 har nått sitt slut – och vilket år det blev! Astronomisk Ungdom satte rekord i antal 
medlemmar & antal medlemsföreningar, och vi kan stolt meddela att vi nu tillsammans är över 
5000 medlemmar som brinner för rymden!  

Det ökande medlemsantalet visar hur viktigt Astronomisk Ungdom är för våra medlemmar. 
Förbundet har bidragit till nya vänskaper, ökat intresset för naturvetenskap samt varit en naturlig 
samlingspunkt för alla vi som vill ta del av det fantastiska som finns runt omkring oss – nämligen 
jorden och universum. Vi ska dock inte glömma hur viktiga ni är; våra medlemmar! För utan er, 
inget Astronomisk Ungdom!  

Vi i förbundsstyrelsen är evigt tacksamma för det engagemang, den hängivenhet och den glädje 
ni visat under alla AU:s aktiviteter! Tillsammans gör vi att Astronomisk Ungdom fortsätter vara den 
naturliga platsen för barn och ungdomar intresserade av rymden och naturvetenskap! 

 

Hälsningar från förbundsstyrelsen 2019/2020, 
 
Måns Holmberg, förbundsordförande 
Josefin Karlsson, vice ordförande 
Louise Drevinger, ständig sekreterare 
Kajsa Toftner, skattmästare 
Robin Djerv 
Gabriel Delerin 
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Innehållsförteckning 
Förtroendevalda och anställda 
Kansliet 
Läger 
Rymdforskarskolan 
Läxhjälp 
Entreprenörskap i skolan 
Populär Astronomi 
Rymdpodden 
Hederstipendium 
Tävlingar 
Kommunikation & marknadsföring 
Rymdbloggar 
Webbshop 
Event & mässdagar 
Medlemsbrev 
Medlemsföreningar & medlemsstöd 
Projektbidrag 
Kongress & konferens 
Landsraad 
Knut Lundmark-dagarna 
Rymdstipendiet 
Rymdresan 
Rymdcafé 
Stiftelser 
Samarbetspartners 
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Förtroendevalda och anställda  
 
Styrelse    Kansli 
Måns Holmberg, förbundsordförande  Mikael Ingemyr, generalsekreterare 
Josefin Karlsson, vice ordförande    
Louise Drevinger, ständig sekreterare  Ordinarie revisorer 
Kajsa Toftner, skattmästare   Michael Christensson, auktoriserad revisor 
Robin Djerv, ledamot   Hugo Kvanta, ideell verksamhetsrevisor 
Gabriel Delerin, ledamot      

 
Valberedning   Revisorssuppleanter 
Jennifer Andersson, sammankallande  Johan Engdal, auktoriserad revisor 
Elias Waagaard    Theresia Hestad, ideell verksamhetsrevisor 
Moa Skan 

 

 

Förbundsstyrelsen: Louise Drevinger, Robin Djerv, Måns Holmberg, Josefin Karlsson, Gabriel Delerin. 

På bilden saknas Kajsa Toftner. 
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Kansliet 
Kansliets arbete med Astronomisk Ungdom sker i gamla observatoriet i Stockholm på 
Drottninggatan 120 där vi har våra lokaler. Observatoriet invigdes år 1753 och har fungerat som 
bland annat observatorium och vetenskapligt museum, i och med AUs vistelse, fortsätter den 
astronomiska verksamheten här än idag. På kansliet sitter vår personal, bland annat vår 
generalsekreterare, och sköter det dagliga arbetet i förbundet. Arbetet innehåller allt från 
bokföring och administration till utveckling av de verksamheter som Astronomisk Ungdom 
bedriver. På kansliet sker också förbundsstyrelsens möten, möten med aktiva medlemmar samt 
med partners. Vid sidan av kontor- och möteslokalerna i observatoriets huvudbyggnad hyr vi 
också observatoriets ena flygel, kallad Magnethuset. Där finns förrådsutrymme, mötesrum, 
teleskop samt en föreläsningslokal som tar 30 personer. Den kan föreningar och medlemmar 
boka och ha aktiviteter, exempelvis föreläsningar, filmvisningar och medlemsmöten. 

Läger 
Under 2019 anordnade Astronomisk Ungdom ett flertal läger med astronomi- och rymdtema. 
Dessa läger syftade bland annat till att vara en mötesplats för likasinnade och för att öka 
kunskapen om rymden. Under lägren lyssnade deltagarna till populärvetenskapliga föreläsningar, 
observerade natthimlen, såg på film, besökte universitet med rymdutbildningar och mycket annat. 
Under året anordnades sex läger för blandade åldrar; Rymdläger på Ven för lågstadiebarn, Space 
Camp i Halmstad för mellanstadiebarn, Astronomiläger på Ven för högstadieungdomar, 
Norrskensläger i Kiruna för gymnasieelever, Gastronomiläger i Södertälje för ideellt aktiva, samt 
Almedalen – ett rymdpolitiskt läger på Gotland för äldre ungdomar intresserade av rymdpolitik. 

 

 

 

 
 

 

Moa Nowakowski deltar i diskussioner under Almedalsveckan på Gotland. 



 

5 

 

Rymdminister Matilda Ernkrans besöker Rymdforskarskolan. 

Rymdforskarskolan 
Rymdforskarskolan består av populärvetenskapliga föreläsningar i astronomi, rymdfysik och 
rymdteknik, intressanta laborationer och projekt, spännande studiebesök, och inte minst sociala 
aktiviteter. Rymdforskarskolan syftar till att bland annat ge deltagare chansen att inspireras på 
Sveriges främsta lärosäten, träffa nya vänner, lyssna till och bekanta sig med erkända forskare i 
intressanta naturvetenskapliga och tekniska områden, samt besöka ett urval av aktörer i 
rymdbranschen i Sverige. Under 2019 anordnade Astronomisk Ungdom tre upplagor i tre städer; 
Stockholm, Göteborg och Kiruna. Varje upplaga hade ca 28 deltagare. 

 

 
Läxhjälp 

Uppgifter inom exempelvis matematik eller programmering är intressantare att lösa om de 
handlar om exempelvis planetbanor, stjärnor, rymdfärder, eller svarta hål. AU vill att alla som alla 
som vill bli ingenjörer eller naturvetare, exempelvis inom rymdbranschen, ska kunna bli det. 
Därför bedrev AU läxhjälpsverksamhet i sina lokaler under året. Verksamheten var öppen för alla 
inom grundskolan och gymnasiet, och varje deltagande elev fick en personlig läxhjälpare som 
följde eleven under året.  

Entreprenörskap i skolan 
Astronomisk Ungdom vill utveckla barns och ungas kunskaper inom entreprenörskap, med 
rymdtema som genomgående röd tråd. Tillsammans med ideella organisationer, akademi och 
näringsliv använder vi rymden som plattform för att inspirera till högre studier samt ge en 
introduktion till rymdbranschen. Under året har vi bland annat uppmuntrat gymnasieelever att 
starta UF-företag med affärsidéer som utnyttjar rymdteknik eller rymddata, exempelvis inom 
navigering, kommunikation, meteorologi, skogsbruk, lantbruk, lantmäteri, satellitbilder vid 
naturkatastrofer, med mera. Ett samarbete inleddes även med ESA Business Incubation Centre 
Sweden, som jobbar stödjande gentemot startups inom rymdbranschen i Sverige.  
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Populär Astronomi 
Genom samarbete med vårt moderförbund, Svenska Astronomiska Sällskapet, fick Astronomisk 
Ungdoms medlemmar en gratis prenumeration på tidskriften Populär Astronomi. I 
prenumerationen ingick också medlemskap i Sällskapet. Under 2019 hade Astronomisk Ungdom 
ungdomsredaktörer, som bidrog till tidningens innehåll i ungdomssektionen om två uppslag. 
Dessa innehöll nyheter, reportage och rymdrelaterat material som var riktat till barn och unga. 
Under året fick 1277 medlemmar tidningen hemskickad.  

Rymdpodden 
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. Forskarintervjuerna varvas med 
det senaste från Astronomisk Ungdom och andra inslag av allmänintresse. Under 2019 släpptes 
ett avsnitt.  

Hedersstipendium 
Vi i Astronomisk Ungdom tycker att det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför delas ett 
Hedersstipendium ut 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 i meter, multiplicerat med en krona/meter. Stipendiet för 2019 delades ut till 
Robert Cumming vid Astronomisk Ungdoms konferens på Kvistabergs observatorium, med 
motiveringen: 

”Robert Cumming har som redaktör för tidskriften Populär Astronomi och som kommunikatör vid 
Onsala rymdobservatorium spridit intresse för rymden till en bred publik. Genom att kommunicera 
astronominyheter på ett populärvetenskapligt och lättillgängligt sätt har han bidragit till större kunskap 
och nyfikenhet för rymden bland unga i hela Sverige. Robert har även varit en känd förkämpe för 
jämställdhet och mångfald inom forskarvärlden. Dessutom myntade han termen Astronomisk Ungdom, 
för vilket Sveriges gemenskap för unga rymdintresserade är honom evigt tacksam.” 

Tävlingar 
50 år efter Neil Armstrongs första historiska steg på månen utlyste Astronomisk Ungdom 
tävlingen De första, historiska stegen på Mars. Tävlingen gick ut på att beskriva eller illustrera den 
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första marsresan. Klassen Bästa uppsats vanns av Niklas Engelhardt Önne, 18 år från Stockholm. 
Förstapriset i klassen Bästa illustration gick till Atle Kjellsson, 10 år från Helsingborg. 

Värvartävlingen gick traditionsenligt av stapeln i september. I kategorin där föreningar tävlar i att 
växa med flest medlemmar, i absolut antal medlemmar, vann föreningen KTH Rymdsällskap. I 
kategorin där föreningarna tävlar i tillväxt i procent tog föreningen STELLAR hem förstapriset.  

Kommunikation & marknadsföring 
Under 2019 har Astronomisk Ungdom fått mycket medieexponering. Genom medlemmar har vi 
exempelvis deltagit i direktsändningar i SVT och TV4, samt gästat Nyhetsmorgon i TV4 och 
Morgonstudion i SVT. Diverse tidningsartiklar nämnde Astronomisk Ungdom och förbundet var 
även med i radio. Marknadsföring under året skedde via internet och sociala medier (Facebook, 
Twitter, Instagram) och på vår hemsida (www.au.se). Förbundets gemensamma forum är en 
Facebookgrupp samt en kanal på Discord.  

Rymdbloggar 
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 2019 har Astronomisk Ungdom haft fem ungdomar som bloggat.  

Webbshop 
I Astronomisk Ungdoms webbshop har besökare kunnat beställa profilprodukter, såsom muggar, 
pins, tygmärken, t-shirts, hoodies, och pennor; alla med karakteristisk Astronomisk Ungdom-
design. Under året har samtliga produkter beställts. 

Mässor & eventdagar 
Under året har Astronomisk Ungdom deltagit på ett antal events, mässor och temadagar. Dessa 
var följande: 

• Reaching for Mars 
• Astronomins dag och natt – invigning av kansliet 
• Firande av Jessica Meir 
• Stockholms kulturfestival 
• Astronomdagarna 
• Lise Meitner-dagarna 
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Förbundsordförande Måns Holmberg med Israels viceambassadör i Sverige, Efrat Hochstetler under Beresheeteventet. 

• Månlandningen 50 år 
• Berzeliusdagarna 
• Beresheet-landningsparty 
• AU-dagen 
• Julskyltning på NK 
• Megahelg Rymd på Tekniska museet 
• Rymdåret 2019 

 

 

 

 

 

  

 
Medlemsbrev 
Under 2019 skickades det ut två medlemsbrev. I dessa medlemsbrev informerades det om AUs 
kommande verksamhet, läger som går att anmäla sig till, astronomiska nyheter samt mycket 
annat. Syftet med medlemsbrevet är att informera medlemmar om vad som händer i förbundet, 
ge inspiration till aktiviteter som sker runt omkring i Sverige, informera om större rymdnyheter 
samt en möjlighet för medlemmar att ta del av information från förbundsstyrelsen. 

Medlemsföreningar & föreningsstöd 
Under 2019 hade Astronomisk Ungdom rekordmånga medlemsföreningar. Förbundet stöttade 
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 erhöll under 2019 ett årligt bidrag om 
2000 kronor + 20 kronor/medlem mellan 6 och 25 år. Varje ny medlemsförening som ansluts 
erhöll ett uppstartsbidrag på 2000 kronor från förbundet. Anslutna medlemsföreningar har haft 
möjlighet att få support från Astronomisk Ungdoms kansli kontinuerligt under året. Under 2019 
användes medlemssystemet eBas för att hantera medlemslistor, samt kostnadsfria bankkonton 
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hos Swedbank. På hemsidan finns information och exempeldokument för dem som vill starta en 
egen medlemsförening med ett syfte som är i enlighet med förbundets. 

Projektbidrag 
Varje vår och höst delar Astronomisk Ungdom ut projektbidrag till projekt som verkar i enlighet 
med förbundets syfte. Under 2019 delades 30 000 kr ut till 15 bidragsmottagare för projekt och 
gymnasiearbeten, samt medlemsföreningars aktiviteter och projekt. 

Kongress & konferens 
Årsmötet 2019 hölls i samband med en kongress under våren. Kongressen hölls på 
Ångströmlaboratoriet i Uppsala, och medlemmar från hela landet deltog i en helg fylld av 
inspiration, föreläsningar och umgänge. Under Kongressen diskuterades Astronomisk Ungdoms 
framtid, struktur samt diverse utvecklingsplaner. Under lördagskvällen bjöds det på 
kongressmiddag på Värmlands nation. Helgen avslutades med årsmöte.  

Konferensen hölls sedan under hösten på Kvistabergs observatorium i Upplands-Bro och var en 
mötesplats för alla förbundsaktiva. Nationellt aktiva såväl som representanter från 
medlemsföreningar deltog i olika åldrar. Helgen innehöll föreläsningar, workshops och enligt 
tradition bjöds det på konferensmiddag på lördagskvällen. 

Landsraad 
Landsraad är ett gemensamt nätverk där föreningarna och förbundsstyrelsen kan kommunicera, 
stödja varandra och samverka kring viktiga beslut, bland annat för att bevara god insyn och 
demokrati i förbundet. Under 2019 hölls två Skype-möten med representanter från de olika 
medlemsföreningarna. Under mötena fick föreningsrepresentanterna möjlighet att berätta om 
sin verksamhet, utbyta idéer och diskutera med delar av förbundsstyrelsen. 

Knut Lundmark-dagarna 
I april anordnades Knut Lundmark-dagarna som är vår astronomikonferens för gymnasieelever. 
Konferensen anordnades på Lunds universitet under en helg. Under helgen fick deltagarna bland 
annat ta del av inspirationsföreläsningar i astronomi, rymdteknik samt rymdfart. Syftet var att ge 
deltagare information om vilka utbildnings- och karriärmöjligheter som finns inom dessa 
områden. 
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Deltagare under Knut Lundmark-dagarna. 
 

 

Rymdstipendiet 
Stipendiet tilldelas varje år en svensk gymnasieelev som gjort ett gymnasiearbete eller annat 
projekt inom astronomi eller rymdteknik. Sökande ska gå ett naturvetenskapligt eller tekniskt 
program på gymnasiet och vara mellan 17-20 år. Under 2019 fick Ellen Hammarstedt från 
Göteborg ta emot det heltäckande resestipendiet till European Space Camp på Andøya Space 
Center i Norge i augusti. Hon ansökte om stipendiet med sitt gymnasiearbete om detektion 
Cherenkovstrålning med mobiltelefon. 

Astronomistipendiet 
Under 2019 delades astronomistipendiet inte ut. Detta på grund av att ESO Astronomy Camp inte 
anordnades. 

Rymdresan 
I augusti gick den årliga Rymdresan av stapeln; detta år till Genève i Schweiz. Deltagarna fick bland 
annat besöka CERN, världens forskningscentrum för partikelfysik och hem åt världens största 
partikelaccelerator; Large Hadron Collider. De fick även chansen att experimentera med 
dimkammare för att visualisera joniserade strålning. Under resan gjorde deltagarna dessutom ett 
besök på FN:s Europasäte, Palaos des Nations. 



 

11 

 

Marsresan 
Marsresan gick som vanligt av stapeln i mars. I år gjordes resan som en road trip till sex olika 
professionella observatorier i Sverige. De observatorier som besöktes var i närheten av 
Stockholm och Uppsala; Gamla observatoriet i Uppsala, Westerlundteleskopet på 
Ångströmslabratoriet, Kvistabergs observatorium, Stockholms gamla observatorium, AlbaNova-
teleskopet och observatoriet i Saltsjöbaden. 

Rymdcafé 
Ett nytt koncept för 2019 var Rymdcafé där deltagare och förbundsstyrelsen samtalade via 
plattformen Discord. Under Rymdcaféet log fokus på att inte ha någon bestämd agenda, utan låta 
medlemmarna diskutera, ställa frågor och skapa en social gemenskap. 

Stiftelser 
Under 2019 fick Astronomisk Ungdom ekonomiskt bidrag från följande stiftelser: 

• Åhlens stiftelse 
• Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse 
• Stiftelsen Oscar Hirschs minne 
• Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse 
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Samarbetspartners  

        
                                              

           

                       

         

 

 









 

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

Uppföljning: Måldokumentet för 

Astronomisk Ungdom 2019-2020 
Nedan följer en sammanställning av vad statusen var för nyckeltalen i 2019-2020 års 
måldokument vid årsskiftet 2019/2020. 
 

Medlemskap 
Mål satt för 2019-2020: 

• Antal medlemmar: 7000 st 
• Andel av medlemmarna som bekräftar sitt medlemskap: 75 % 

 
Resultat vid årsskiftet 2019/2020: 

• I slutet av 2019 hade AU 5225 st medlemmar 
• 64 % av medlemmarna 2018 förnyade sitt medlemskap 2019 

Ideellt engagemang  
Mål satt för 2019-2020: 

• Antal ideella på nationell nivå inom förbundet: 50 st 
• Andel ideella som är aktiva på nationell nivå inom förbundet i mer än ett år: 50 % 

 
Resultat vid årsskiftet 2019/2020: 

• Under 2019 engagerade sig 42 individer i AU nationellt 
• 47 % av de individer som engagerade sig 2018 engagerade sig också under 2019 

Föreningar  
Mål satt för 2019-2020: 

• Antal medlemsföreningar: 70 st 
• Andel medlemsföreningar som årsrapporterar: 95 % 

 
Resultat vid årsskiftet 2019/2020: 

• I slutet av 2019 hade AU 51 st medlemsföreningar 
• 98 % av medlemsföreningarna 2018 årsrapporterade 2019 

Distrikt 
Mål satt för 2019-2020: 

• Antal grundade distriktsorganisationer: 8 st 



 

• Antal distrikt som uppfyller kraven och ansöker om landstingsbidrag innan årsskiftet 
2020/2021: 5 st  

 
Resultat vid årsskiftet 2019/2020: 

• I slutet av 2019 hade AU 6 st distriktsorganisationer 
• 2 st av distriktsorganisationerna uppfyllde kraven och ansökte om regionsbidrag innan 

årsskiftet 2019 

Verksamhet 
Mål satt för 2019-2020: 

• Antalet län som utgör bas för nationell verksamhet: 6 st 
• Åldersgrupper som Astronomisk Ungdom har verksamhet för: 6-25 år 

 
Resultat vid årsskiftet 2019/2020: 

• Under 2019 utgjorde 7 st län bas för nationell verksamhet. 
• Under 2019 anordnade AU verksamheter för alla åldersgrupper inom intervallet 6-25 år 

Synlighet 
Mål satt för 2019-2020: 

• Antalet gånger AU syns i media per år: 25 st  
• Antal följare i sociala medier: 4000 st 

 
Resultat vid årsskiftet 2019/2020: 

• AU syntes i media 48 gånger år 2019 
• AU hade 3926 st följare i sociala medier 2019. 

Ekonomi 
Mål satt för 2019-2020: 

• Verksamheterna som har ideella projektgrupper ska vara helt självfinansierande, inklusive 
indirekta omkostnader för förbundet som de verksamheterna bär. 

• Minst 80 % av alla nationella företagssamarbeten ska förnyas. 
• 5 % av de årliga inkomsterna ska gå till en buffertfond; Rymdfonden.  

 
Resultat vid årsskiftet 2019/2020: 

• Verksamheterna med projektgrupper var i stort sett helt självfinansierande 2019 
• 100 % av samarbetena med företagspartners från 2018 förnyades 2019 
• 1,8 % av omsättningen 2019 avsattes till ett särskilt buffertkapital 
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Proposition, stadgeändring –  

revisorer & valberedning 
I denna proposition föreslås ett antal mindre justeringar av förbundets stadgar, med avseende på 
kapitel 6, Revisorer och valberedning. Sammanfattningsvis är förslagen följande: 
 

• Förtydliga att personer som väljs till revisorer inte får gå direkt från förbundsstyrelsen till att 
bli revisor. Detta för att undvika en situation där en revisor granskar ett föregående 
kalenderår under vars början den själv satt i förbundsstyrelsen. 

• Uppdra valberedningen att lägga sitt förslag senast tre veckor innan årsmötet. Detta för att 
förslaget ska kunna ingå i handlingarna som skickas ut två veckor innan årsmötet. 

• Uppdra valberedningen att även lägga förslag på ny valberedning. Detta för att även det 
valet ska bli mer förberett och förutsägbart än tidigare (då nominering och val skett 
spontant under sittande årsmöte). 

• Dela upp kapitel 6 i två separata kapitel, då innehållet berör två separata teman.  
 
Förslag till beslut 
 
att  ändra kapitel 6 i stadgarna från 
 

6     Revisorer och valberedning 
 
§ 6.1 Årsmötet utser två ordinarie revisorer, varav en godkänd eller auktoriserad 
revisor och en verksamhetsrevisor, samt en personlig suppleant till vardera dessa. 

§ 6.1.1 Revisorerna och deras suppleanter får inte sitta i förbundsstyrelsen eller 
valberedningen. 
§ 6.1.2 Revisorerna skall granska förbundets räkenskaper och 
förbundsstyrelsens förvaltning. 
§ 6.1.3 Det åligger revisorerna att upprätta en revisionsberättelse till årsmötet. 
§ 6.1.4 I revisionsberättelsen skall det finnas ett förslag till beslut i frågan om 
ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse. 
§ 6.1.5 Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed. 

§ 6.2 Årsmötet utser en valberedning om lägst tre och högst fem valberedare, varav 
en som sammankallande. 

§ 6.2.1 Valberedarna får inte sitta i förbundsstyrelsen eller vara revisorer. 
§ 6.2.2 Valberedningen skall nominera en förbundsordförande, lägst fyra och 
högst tio övriga ledamöter, samt två ordinarie revisorer jämte personliga 
revisorssuppleanter. 

 
till 



 

 
6     Revisorer 
 
§ 6.1 Årsmötet utser två ordinarie revisorer, varav en godkänd eller auktoriserad 
revisor och en verksamhetsrevisor, samt en personlig suppleant till vardera dessa. 

§ 6.1.1 Revisorerna och deras suppleanter får inte sitta i förbundsstyrelsen, inte 
ha suttit i förbundsstyrelsen under den föregående mandatperioden, samt skall 
även i övrigt inte vara jäviga gentemot förbundsstyrelsen. 

§ 6.2 Revisorerna skall granska förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens 
förvaltning. 
§ 6.3 Det åligger revisorerna att upprätta en revisionsberättelse inför årsmötet. 

§ 6.3.1 I revisionsberättelsen skall det finnas ett förslag till beslut i frågan om 
ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse. 

§ 6.4 Revisionen skall utföras i enlighet med god revisionssed. 
 
7     Valberedning 
 
§ 7.1 Årsmötet utser en valberedning om lägst tre och högst fem valberedare, varav 
en som sammankallande. 

§ 7.1.1 Valberedarna får inte sitta i förbundsstyrelsen eller vara revisorer. 
§ 7.2 Valberedningen skall senast tre veckor innan årsmötet nominera en 
förbundsordförande, lägst fyra och högst tio övriga ledamöter till förbundsstyrelsen, 
två ordinarie revisorer jämte personliga revisorssuppleanter, en valberedning, samt 
årsmötesfunktionärer. 

 
samt konsekvensändra numreringen av paragraferna i tidigare kapitel 7-9, till att bli 
kapitel 8-10. 
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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 i högre grad 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. 
 
 
 



 

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. 
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Motionssvar från förbundsstyrelsen 
 
Förbundsstyrelsen vill tacka Saga Nilsson och Axel Öhman Wiberg för motionen som lyfter frågan 
om vilken inriktning förbundet bör ha rymdpolitiskt sett, samt värnar om vår internkultur rörande 
hur inkluderade våra medlemmar känner sig. 
 
När det gäller den första att-satsen, om att AU endast bör ha åsikter som rör våra medlemmar 
direkt, så är detta något som diskuterats på tidigare årsmöten men som inte tidigare tagits upp på 
sådant konkret sätt som i en motion. Inför årsmötet 2018 utvecklade och antog Astronomisk 
Ungdom ett idéprogram som syftar till att öka fokus i rymdrelaterade frågor i samhällsdebatten 
genom att förmedla våra medlemmars åsikter. En första version arbetades fram av dåvarande 
förbundsstyrelse och antogs av årsmötet. När punkterna formulerades hade man flera aspekter i 
åtanke, såsom hur ungdomars rymdintresse kan stimuleras samt hur vi kan få många typer av 
rymdverksamhet att utvecklas. Sättet idéprogrammet formulerats baseras på tanken om att all 
utveckling av rymdverksamhet främjar våra medlemmars intressen, oavsett om den finansieras av 
den privata eller offentliga sektorn, om den rör utbildning eller forskning, eller om den hör 
föreningslivet till eller samhället i övrigt. Förbundsstyrelsen vill se detta i ett större perspektiv om 
hur mycket vi kan åstadkomma om och när hela förbundet står enade i frågor. Om detta berör 
medlemmar direkt eller indirekt finns det rum för tolkning men förbundsstyrelsen anser samtliga 
av idéprogrammets befintliga punkter vara viktiga för både enskilda medlemmar och 
medlemsföreningar och anser därför motionens första att-sats vara besvarad. 
 
När det gäller den andra att-satsen är tanken att idéprogrammet ska uppdateras då våra 
medlemmar finner detta lämpligt, då någon punkt blir utdaterad eller på annat sätt irrelevant eller 
ointressant. En möjlighet för att lättare kunna göra ändringar i idéprogrammet är att ersätta 
dagens projektgrupp för AU:s deltagande i Almedalen (“Almedalsgruppen”) med en rymdpolitisk 
grupp som ansvarar för att utveckla idéprogrammet, skriva debattartiklar samt arbeta med AU:s 
medverkan i relevanta forum såsom Almedalsveckan, Rymdforum och Folk och Försvars 
rikskonferens i Sälen. Detta kan göra att gruppen undersöker delar som bör omformuleras, strykas 
eller införas och lägga ett förslag till årsmötet, inte minst utefter inkomna förslag från medlemmar 
löpande under året. Eftersom en sådan grupp kan göra mycket arbete digitalt kan man ha större 
omsättning av deltagare och de kan arbeta med endast de delar som man anser sig intresserad 
och engagerad i, t.ex. omformulering av en specifik idéprogramspunkt.  
 
Vi uppmuntrar självklart till diskussion och ser hur idéprogrammet har rum för förbättring men 
tror detta bäst åstadkoms i flertalet mindre förändringar över tid, efter längre undersökning och 
arbete, och anser därför inte att det är tid att slopa idéprogrammet i sin helhet. Det är inte 
meningen att idéprogrammet ska ha någon särskild ideologisk inriktning i traditionell mening, och 
förbundsstyrelsen håller med om att sådana aspekter är särskilt viktiga att beakta i detta arbete. 
 



 

I AU ska samtliga medlemmar känna sig inkluderade och att de kan påverka riktningen förbundet 
tar. Förbundsstyrelsen hoppas att motionärerna vill delta i ett sådant arbete under det kommande 
året. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet besluta 
 
att  anse motionens första att-sats besvarad. 
 
att  avslå motionens andra att-sats. 
 
att  ersätta Almedalsgruppen med en Rymdpolitisk grupp som bl.a. arbetar med förslag 

till förändringar i idéprogrammet efter medlemmarnas önskemål löpande under året 
för att sedan presentera förslag inför kommande årsmöte.  
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Verksamhetsplan för  

Astronomisk Ungdom 2020 
 

För gymnasieskolan 
 
Rymdforskarskolan 
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 2020 
planeras Rymdforskarskolor i Stockholm (KTH), Göteborg (Chalmers), Kiruna (LTU/Esrange) och 
Lund (LU). 
 
CanSat 
CatSat Sverige är en fortbildning i rymdteknik och rymdfysik riktad till lärare och utbildare. Från och 
med hösten 2020 ska vi hålla i lärarkurser där lärarna i sin tur genomför CanSat på sin skola. 
CanSat gör det möjligt för elever att planera, konstruera och programmerar egna rymdsonder. 
Långsiktigt är målet att upprätta ett nationellt samarbete med svenska skolor, European Space 
Agency samt den svenska rymdbasen Esrange.  
 
Tips: Gymnasiearbeten astronomi och rymden 
Astronomisk Ungdom vill stödja medlemmar som vill göra ett rymdrelaterat gymnasiearbete. Det 
kan handla om astronomi och rymdteknik för den som går Naturvetenskaps- eller 
Teknikprogrammet, men det finns också tips för arbeten med fokus på rymden inom andra 
områden. Färdiga uppsatser från medlemmar finns att läsa, såväl som information om hur en bra 
innehållsförteckning ser ut samt tips för vidare utveckling av gymnasiearbetet. 
 
Astronomiolympiaden 
Astronomiolympiaden är en svensk tävling i astronomi för gymnasieelever i årskurs 1 och 2, som 
syftar till att väcka gymnasieelevers intresse för ämnet, samt att vara uttagningstävling till 
Internationella Astronomiolympiaden (IAO). 
 
Stipendier 
Astronomisk Ungdom delar ut två stipendier till gymnasieelever: 
 
Rymdstipendiet 
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 2020 består stipendiet i ett heltäckande resestipendium till European Space Camp 
på Andøya Space Center i Norge. 
 
Astronomistipendiet 
Astronomistipendiet ger mottagaren möjligheten att åka till ett läger och få samtliga kostnader 
täckta av stipendiesumman. 2020 kommer mottagaren av stipendiet få åka till AstroCamp i 
Portugal. 
 
Entreprenörskap i gymnasiet 
Astronomisk Ungdom vill utveckla barns och ungas kunskaper inom entreprenörskap, med 
rymdtema som genomgående röd tråd. Tillsammans med ideella organisationer, akademi och 
näringsliv använder vi rymden som plattform för att inspirera till högre studier samt ge en 
introduktion till rymdbranschen. Under 2020 ska vi bland annat uppmuntra gymnasieelever att 
starta UF-företag med affärsidéer som utnyttjar rymdteknik eller rymddata, exempelvis inom 
navigering, kommunikation, meteorologi, skogsbruk, lantbruk, lantmäteri, satellitbilder vid 
naturkatastrofer, med mera. AU ska utveckla ett lärar- och lektionsmaterial för gymnasieskolan 
över en serie praktiska laborationer inom programmering, elektronik, dataanalys, vetenskaplig 
metodik och entreprenöriellt tänkande. 

Astronomicentrum 
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, som syftar till att täcka astronomiinnehållet i 
grundskolans och gymnasiets läroplaner. 
 
Läxhjälp 
Uppgifter inom exempelvis matematik eller programmering är intressantare att lösa om de 
handlar om exempelvis planetbanor, stjärnor, rymdfärder, eller svarta hål. AU vill att alla som alla 
som vill bli ingenjörer eller naturvetare, exempelvis inom rymdbranschen, ska kunna bli det. Därför 
bedriver AU läxhjälpsverksamhet. Verksamheten är öppen för alla inom grundskolan och 
gymnasiet, och varje deltagande elev får en personlig läxhjälpare som följer eleven under året. 
Detta syftar både till att ge mer anpassad hjälp och att bygga förebilder i form av studenter vid 
tekniska och naturvetenskapliga universitetsutbildningar. Arbete ska inledas med att starta läxhjälp 
på fler orter runt i Sverige i samarbete med våra distriktsorganisationer.  
 
 
 

 



 

Sällskapsresor 
 
Marsresan 
En Marsresa är en sällskapsresa som har Mars-tema och riktar sig till unga rymdintresserade 
mellan ca 13 och 19 år och ska gå till ett eller flera resmål med anknytning till astronomi, 
rymdteknik eller rymdkultur. Resmålen ligger i Sverige eller i dess omedelbara närhet. 
 
Rymdresan 
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 vi internationella 
rymdföretag, stora internationella teleskop eller andra rymdrelaterade resmål. Årets rymdresa 
planeras till Nederländerna. 
 

 
Läger 
 
Åldersuppdelade 
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. De 
läger som vi vanligen arrangerar är åldersindelade och är följande: 
 
Rymdläger 
Rymdläger arrangeras under sommaren för lågstadiebarn, ca 7-10 år gamla. 
 
Space Camp 
Lägret anordnas vanligtvis under höstlovet och riktar sig till barn som är ca 10-13 år. 
 
Astronomiläger 
Astronomiläger välkomnar deltagare som är ca 13-16 år gamla och arrangeras vanligen under 
sommarlovet. 
 
Norrskensläger  
Anordnas i Norrland under början av året och inriktar sig mot deltagare mellan 16-19 år. 
 
Star party 
 
Ungdomens Star Party 
Ungdomens Star Party (USP) är  AU:s äldsta verksamhet och riktar in sig på de äldre medlemmarna 
(19-25 år). Det är en chans för deltagare att lära känna andra rymdintresserade från hela Sverige 
och tillsammans lära sig mer om astronomi och rymdteknik. 



 

 
Allmänsocialt, för alla, fritt schema 
 
Gastronomiläger  
Gastronomilägret är ett astronomiläger med stort fokus på extra god mat, extra mycket kul och 
extra mycket lägerkänsla. Lägret syftar till att deltagare ska träffa nya eller gamla AU-vänner i ett 
mer avslappnat schema än andra AU-läger. Fokus ligger på att skapa en naturlig umgängesplats för 
aktiva i AU och ge nya medlemmar en chans att komma in i gemenskapen ordentligt. 
 
Tipslista: Internationella läger 
Astronomisk Ungdom förmedlar en tipslista med diverse rymdläger runt om i Europa och resten av 
världen. 
 

 
Föreningsstöd 
 
Projektbidrag 
Projektbidrag kan sökas löpande under året och ska gå till att täcka hela eller delar av kostnader 
för ett projekt föreningen vill genomföra för sina medlemmar. Pengarna delas ut under första 
halvåret och för att en ansökan ska godkännas ska projektet ha ett tydligt syfte som främjar ungas 
rymdintresse eller väcker ett hos de som inte redan har ett. 
 
Föreningsbidrag 
Föreningsbidraget betalas ut varje år baserat på hur många medlemmar en förening haft 
föregående år. 
 
Bankkonto 
Varje förening får tillgång till ett eget bankkonto för att lättare möjliggöra sin verksamhet. 
 
eBas, medlemssystem 
eBas är ett smidigt sätt för föreningar att registrera sina medlemmar och få statistik över dem. I 
eBas finns även tjänster som t.ex. sms-utskick till gamla medlemmar som ännu inte förnyat 
medlemskapet.  Här rapporteras även saker som årsmötesprotokoll och stadgar in för att 
godkännas av förbundet, vilket är nödvändigt för en förenings existens.  
 
Värvartävlingen 
Eventet arrangeras under en månads tid på hösten (från skolstart till ADON) och syftar till att 
föreningar på ett roligt sätt ska värva nya medlemmar till sin verksamhet och få fler 
rymdintresserade barn och ungdomar att hitta till oss. Det finns fina priser att vinna! Tävlingen 
finns i två kategorier, flest antal medlemmar i antal och flest antal värvade medlemmar i procent. 
 



 

Föreningsbrev 
Med jämna mellanrum skickas ett föreningsbrev ut till alla medlemsföreningar där de bland annat 
kan ta del av nyheter från förbundet, tips, nya rön samt allmän information från förbundsstyrelsen. 
 
Kurser 
Planen är att AU ska hålla kurser där föreningarna aktivt får ta del av undervisning, material med 
mera att lära sig bli bättre på att bedriva sin verksamhet 
 
Plats på AU:s hemsida 
På AU:s hemsida finns samtliga anslutna föreningar nämna och får då en egen sida föreningen kan 
redigera och lägga in information om aktiviteter, hur man blir medlem och nyheter m.m. Denna 
sida blir kostnadsfri för föreningen och kan uppdateras obegränsat antal gånger. 
 
Tygmärken 
Efter önskemål om tygmärken kan föreningar designa ett eget tygmärke som förbundet sedan 
beställer kostnadsfritt.  
 
Föreningsmedaljer 
Föreningsmedaljer delas ut av föreningar till medlemmar som varit ideellt aktiva. Medaljerna finns i 
valörerna brons, silver och guld. Föreningarna delar ut de första valörerna och förbundet delar ut 
guldmedaljer i samband med medaljutdelning av förbundsmedaljer. 
 
Marknadsföring genom AU:s kanaler 
Föreningar får marknadsföring genom Astronomisk Ungdoms diverse kanaler såsom hemsidan, 
Facebook, Instagram och medlemsbrev.  
 
Föreningsforum 
Förbundets föreningar har ett gemensamt intranät som alla föreningsaktiva kan ta del av och även 
bidra till. Här finns gemensamma resurser som föreningarna kan nyttja för sin verksamhet. 
Föreningsforumets kärna utgör av dessa tre undergrenar: 
 
Aktivitetsbank 
För att föreningar ska ha lättare att hitta på roliga aktiviteter för sina medlemmar finns en 
aktivitetsbank som samtliga kan fylla på med idéer och roliga lekar. 
 
Dokumentmallar/guider 
För att bistå föreningar med vägledningar till sina verksamheter och för att växa som förening, 
exempel är guider till marknadsföring, tips på var det går att söka bidrag, hur en god arbetsmiljö 
byggs upp med mera. Därtill finns även mallar och förslag på policyn som föreningar kan använda 
när de exempelvis ska hålla årsmöten, mallar för revisorer att använda till revisionsberättelser med 
mera.  
 



 

Föreningshandbok 
Föreningshandboken syftar till att ta upp de formaliteter och åtaganden som alla AU-anslutna 
föreningar står inför exempelvis bankhantering, eBas, hur årsmöten hålls med mera. Detta så att 
de som blir ideellt aktiva snabbt kan komma in i de rutiner som krävs för att hålla igång en förening 
 
Distrikt 
Genom distrikten får föreningar möjlighet till extra stöd, nätverkande och utbyte av erfarenheter 
med andra föreningar på en regional nivå. Föreningar i samma distrikt ges möjlighet att 
tillsammans arrangera diverse event, föreläsningar eller läger tillsammans. 
 

 

Nationella sammankomster, kurser och stöd 
 
Konferensen 
Den nationella konferensen går av stapeln under hösten och innehåller bland annat följande: 
Kurspass för engagerade medlemmar 
Konferensmiddag m. medaljutdelning 
Gästföreläsningar 
 
Kongressen 
Den nationella kongressen går av stapeln under våren och innehåller bland annat följande: 
Årsmöte 
Påverkanstorg 
Kongressmiddag m. medaljutdelning 
Gästföreläsningar 
 
Kurser (ledarskap, styrelsearbete, marknadsföring, mm.) 
Förbundet vill utveckla medlemmarnas kunskaper genom att låta aktiva ledare samt 
styrelsemedlemmar gå kurser i bland annat ledarskap och ekonomihantering. 
 
Handböcker 
Engagerade medlemmar har genom åren skrivit handböcker för att guida nya aktiva medlemmar 
till att lättare komma igång med sina projekt och verksamheter 
 
Gastronomiboken 
Är AU:s egna kokbok med recept som generellt sett är anpassade för AU-specifika sammanhang. 
Boken finns till för att hjälpa ideella med att inte behöva lägga ned alltför mycket tid på att planera 
vad som ska ätas utan istället kan fokusera på innehållet. Alla kan lägga till nya recept och 
modifiera gamla. 
 



 

Lägerhandboken 
Skrevs för att hjälpa projektgrupper som anordnar läger. Kan med fördel också läsas av 
projektgrupper som anordnar liknande evenemang exempelvis sällskapsresor. 
 

 
För alla medlemmar 
 
Rymdcafé 
Ett par gånger per termin hålls ett möte över discord med hela eller delar av förbundsstyrelsen där 
deltagare kan ställa frågor, bli inspirerade eller bara småprata om stort som smått gällande 
förbundet, rymden eller världen. Deltagande är öppet för alla medlemmar och tillgång till 
förbundets discord kan fås genom t.ex. mejl till förbundsstyrelse eller kansli. 
 
Medlemsbrev 
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. 
 
Tipslista: rymdutbildningar 
På förbundets hemsida, www.au.se, finns tips till rymdrelaterade utbildningar samt med intervjuer 
med medlemmar som gått dessa utbildningar. Dessa är allt från program på gymnasiet till 
forskarutbildningar. 
 
Rymdpodden 
Rymdpodden är Astronomisk Ungdoms officiella poddradio. Podden är en serie avsnitt som 
innehåller de senaste astronominyheterna, inspirerande samtal, intervjuer med forskare och 
varvas med det senaste från Astronomisk Ungdom och dess medlemsföreningar. 
 
Webbshop 
I Astronomisk Ungdoms webbshop kan besökare beställa allehanda profilprodukter, såsom 
muggar, pins, tygmärken, t-shirts, hoodies och pennor; alla med den karakteristiska AU-loggan och 
andra designelement. Produkterna kan även säljas i samband med träffar eller utåtriktade 
aktiviteter, såsom läger eller mässor. 
 
Rymdbloggar 
Rymdbloggar är en bloggportal för rymdintresserade ungdomar, på vilken man kan läsa mer om 
astronomi, vetenskap och vardagen för unga rymdintresserade i Sverige. Portalen fungerar som en 
samlingsplats för unga rymdentusiaster, och varvar aktuella rymdnyheter med personliga 
betraktelser och berättelser. 



 

 
Teleskopguide m. shop 
Astronomisk Ungdom vill att medlemmar och andra nyfikna teleskopsköpare ska få tillgång till 
information om hur teleskopen fungerar samt få tips och tricks för att lära sig teleskopets alla 
funktioner. Förbundet ska också ha en shop kopplad till sidan. 
 
Populär Astronomi 
Tidskriften Populär Astronomi får samtliga nya medlemmar ett gratis provnummer av för att sedan 
kunna prenumerera till förmånligt pris. I prenumerationen ingår också medlemskap i Svenska 
Astronomiska Sällskapet, AU:s modersamfund. Astronomisk Ungdom ansvarar dessutom för 
tidningens ungdomssektion, med nyheter och annat rymdrelaterat material riktat till barn och 
unga. 
 
Projektbidrag till enskilda 
Medlemmar i alla åldrar kan söka pengar för projekt med anknytning till rymden. Det kan t.ex. vara 
ett gymnasiearbete, projekt med klassen, att bygga en egen raket eller något helt annat. För att en 
ansökan ska beviljas ska den främja ungas rymdintresse, antingen ditt eget eller andras. 
 
Tygmärkessystem 
AU:s medlemsföreningar kommer kunna få möjlighet att själva designa och med förbundets hjälp 
trycka upp egna tygmärken med föreningens logotype. Det kommer också finnas möjlighet för 
enskilda evenemang att trycka upp tygmärken. Allt organiseras in i ett märkessystem som passar 
för astronaut-overaller och pilotjackor.  
 
AU:s understödsfond (”Bli en rymdhjälte”) 
En reform av det gamla stödmedlemssystemet. Understödsfonden finns så att det blir 
skattejuridiskt sett enklare för förbund och donator. Pengarna i understödsfonden går så att AU-
medlemmar som på grund av ekonomiska svårigheter inte kan betala sitt egna deltagare kan få 
subventionerade priser eller t.om gratis deltagande så att alla oavsett socioekonomisk bakgrund 
ska kunna delta i AU:s nationella verksamheter. Den som donerar minst 2000 kronor blir en av AU 
certifierad Rymdhjälte. 
 

 

Kommunikation 
 
Mässor & eventdagar 
Astronomisk Ungdom deltar varje år på ett antal mässor och eventdagar. Under 2020 kommer 
förbundet bland annat vara deltagande i följande: 
Astronomins dag och natt 
Lise Meitner-dagarna 
Järva Space 



 

 
Marknadsföring 
Sociala medier 
Marknadsföring sker med jämna mellanrum i sociala medier för att sprida Astronomisk Ungdom 
och för att rekrytera nya medlemmar. 
 
Stjärnguiderna 
Stjärnguiderna är ett löpande 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. 
 

 

Utmärkelser 
 
Förtjänstmedaljer 
Medlemmar som engagerar dig i någon av Astronomisk Ungdoms verksamheter får vackra 
medaljer med rymdmotiv att bära på bröstet, som tack för sitt engagemang. Dessa medaljer är i 
valörerna brons, silver, guld och järn. 
 
Hedersmedlemskap 
Hedersmedlemskap utses av årsmötet och tilldelas medlemmar vars engagemang varit av 
exceptionell betydelse för förbundet. Med detta följer en guldmedalj att bäras i band om halsen. 
 
Hedersstipendium 
Astronomisk Ungdom tycker att det är viktigt att lyfta fram positiva förebilder. Därför ska ett 
hedersstipendium årligen delas ut till en person som genom särskilda insatser har främjat 
intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi och rymdfart hos barn och ungdomar i 
Sverige. Stipendiesumman uppgår till 1 495.98 SEK, vilket är en miljontedel av avståndet mellan 
jorden och solen i meter, multiplicerat med en krona/meter. 
 

 

Politisk påverkan 
 
Idéprogrammet 
Astronomisk Ungdom arbetar för att främja ungas rymdintresse. Ett sätt att göra det är att påverka 
omvärlden på det rymdpolitiska området. Syftet med detta idéprogram är också att öka fokus på 
rymd- och astronomirelaterade frågor i samhällsdebatten generellt och förmedla medlemmarnas 
åsikter i frågorna.  
 



 

Debattartiklar 
Under 2020 vill Astronomisk Ungdoms medverka och skriva debattartiklar i syfte att stärka Sveriges 
rymdarrangemang.  
 
Konferenser 
Förbundets medlemmar förmedlar Astronomisk Ungdoms talan i rymdfrågor på följande politiska 
konferenser: 
 
Almedalen 
Varje år ska en grupp medlemmar fara till Almedalen för att bedriva rymdpolitiska frågor och 
framföra dem i ljuset till opinionsdrivande organisationer såväl som partier och beslutsfattare.  
 
Folk och Försvars rikskonferens 
Som medlemmar i Folk och Försvar ska Astronomisk Ungdom delta på den årliga rikskonferensen i 
Sälen som syftar till kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges 
försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap. 
 
Rymdforum 
Rymdforum anordnas vartannat år och syftar till att sprida kunskap om svensk rymdverksamhet 
och öka informationsflödet mellan olika aktörer i rymdbranschen.  
 
Järvaveckan 
Varje år ska en grupp medlemmar fara  till Järvaveckan för att bedriva rymdpolitiska frågor och 
framföra dem i ljuset till opinionsdrivande organisationer såväl som partier och beslutsfattare.  
 

 
Konferenser 
 
Knut Lundmark-dagarna 
Knut Lundmark-dagarna är en tre 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. 
 
Christer Fuglesang-dagarna 
Christer Fuglesang-dagarna är en konferens för högstadieelever som ska följa inriktning på 
gymnasiestudier. Under konferensen får deltagarna möjlighet att träffa representanter från 
gymnasieskolor och andra aktörer inom rymd- teknik- och naturvetenskapsområdet. 
 
Studentkonferens (NYTT) 



 

Astronomisk Ungdom arrangerar en studentkonferens för eftergymnasiala studenter med fokus 
på att träffa representanter från högskolor och universitet samt möta aktörer som arbetar inom 
rymdindustrin för att kunna knyta kontakter och få en inblick i företagens dagliga arbete. 
 

 
Långsiktighet 
 
Sparande av överskott till en framtida Rymdstiftelse 
AU har som långsiktigt mål att skapa en betryggande ekonomisk stabilitet genom att placera 
kapitaltillgångar i en anknuten stiftelse, vars överskott kan användas till att täcka kärnverksamhet. 
Detta för att minska beroende av bidragsstöd från andra organisationer, myndigheter och företag. 
 


