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2013 har vert et noe uvanlig år. Vår avtale med kommunen ble oppsagt datert 27 november 
2012 men fikk ikke tak i oppsigelsen før i februar 2013. p.g.av sviktende intern postgang. En del 
oppstyr som følge av dette. Stavanger Kommune ved Egil Kristian Olsen hadde hastverk med å få 
til et kontor i andre etasjen. Den skulle brukes av frivillighetssentralen.  Derfor ble vi enig om at det 
arbeidet kunne iverksettes umiddelbart selv om vår avtale ikke utløp før 1 juni 2013. Selv om vi 
inngikk en avtale om hvordan "renoveringen" skulle foregå, ble den skjøvet til side.  Renoveringen 
ble startet umiddelbart slik at hele bygget ble "ubrukelig" for leietakere. Per 22 januar 2014 var 
"kontoret" i andre etasjen ennå ikke etablert. Så mye for kommunalt hastverket. Vår virksomhet 
forøvrig måtte derfor flyttes til Vitenfabrikken i Sandnes. 
Byhaugen er nå totalrenovert og "oppgradert".  Vår virksomhet kan etter dette gjenopptas.

I et orienteringsmøte i desember ble det fremlagt et forslag til "betaling for husleien". Vårt 
kontor/ bibliotek i andre etasjen ville etter dette koste oss kr. 6000,- per måned, 72000/år. Dette er 
langt utover det vi har mulighet til. Da er det ikke tat stilling til vår øvrige onsdagsaktiviteter som er 
foreslått til kr. 400,- per kveld. Det alene blir over kr. 20000,-/år.  Forhandlinger om dette er ikke 
kommet igang per dags dato.

Møtevirksomheten ble lagt til Vitenfabrikken på Sandnes og lagt på is i juli p.g.a. sviktende 
fremmøte.

Styret for 2013 har bestått av følgende

Leder: Hans Levi Alnes
Nestleder: Bjarte Vikane
Sekretær: Tor Anton Haarr 
Kasserer: Torbjørn Løvik
Styremedlem: Per Amund Amundsen, 

Terje Holte, 
Leif Magne Svendsen, 
Sigmund Skjelnes

Undervisnings leder: Svein Imsland 
Varamann: Gaute Svela         

Eric Andre Jensen, observasjonsleder
Revisor: Trond Steen Bratteteig

Astronomiforeningen deltok  med utstilling av utstyr på forskningsdagene i september
i Stavanger. I samarbeid med Turistforeningen ble det også i år arrangert stjernekveld på 
Prekestolhytta. Det er tydligvis en suksess. Dette ser ut til å bli en fast ordning.
På siste årsmøte ble det vedtatt at kontingenten skulle være den samme som året før. Styrets forslag
er å øke kontingenten for det kommende år i påvente av økende utgifter.
Ordinære medlemmer Kr. 250,-

Sandnes 29 januar 2014.
Hans Levi Alnes
Leder.


