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Etter at Byhaugkafeen ble renovert kom vi tilbake til Byhaugen den 22 januar. Den 6 februar 
ble vi innkalt til møte med den nye operatøren til Byhaugen. Den nye operatøren til Byhaugen  
krever så mye leie for vårt kontor og bruken av Byhaugen at vi så oss nødt til å redusere vår 
virksomhet her og å flytte vårt "kontor/arkiv" ned i kjelleren. Vi reduserte vår virksomhet her til kun 
to ganger i måneden. Månedene juni og juli ble det sommerferie. To ganger i måneden møtes vi i 
Vitenfabrikken på Sandnes. Et forsøk på å forhandle om pris på leien førte ikke frem, vi ble 
regelrett overkjørt.

Den 19 juni kom det melding fra Sigmund Skjelnes om at det hadde vert inbrudd i 
observatoriet og utstyr for rundt 40,000,- kroner var borte. Saken ble politianmeldt og de foretok  
undersøkelser. På tross av forespørsler til politiet om sakens gang har vi ikke fått noe positiv 
tilbakemelding.
For å sikre at ingen kommer inn i observatoriet, ble låsen skiftet. Det gamle nøkkelknipet forsvant 
også under innbruddet. Ersatatninger av mistet utstyr pågår.

Økonomien er tilfredsstillende, det vises til kasserers raport.
Foreningen har i skrivende stund 109 medlemmer. Vår "underavdeling" Asteroidene, som 

møtes i Sandnes har for tiden 10 medlemmer.
I samarbeid med Turistforeningen ble det forsøkt arrangert stjernekveld på Prekestolhytta. 

Det måtte desverre avlyses på grunn av få påmeldinger. Vi deltok også på forskningdagene med 
stand i Stavanger. På årsmøtet 2013 ble det vedtatt en kontingentsøkning til Kr. 250,- for ordinært 
medlemskap, dette på grun av økte utgifter til blant annet husleie.

Det er avholdt 11 styresammenkomster, 8 medlemsmøter samt julemøtet. Julemøtet ble 
avholdt 17 desember. 20 medlemmer møtte opp.
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