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Året som har gått har vært travelt men og positivt på flere områder. Utbedring av skadene på 
observatoriet har krevd mye innsats og gjort et stort innhogg i foreningens økonomi. Det var 
derfor en lettelse å igjen få på plass teleskopene og starte observasjoner fra Byhaugen. En rekke 
personer har stilt opp og brukt mye tid ifm utbedringen. En spesiell takk rettes til medlem Jonny 
Ueland for all hjelp under utbedringen


Det kom og en hyggelig melding fra Stavanger Kommune dette året. Det ble igjen kostnadsfritt for 
lag og foreninger å Leie/bruke Byhaugen som møtelokale. Dette gjorde det mulig for SAF å igjen 
holde ukentlige møter på Byhaugen. Vi må rette en stor takk til Jærmuset og Vitenfabrikken for at 
foreningen har kunnet bruke lokalet der gratis under denne perioden. Fast tilgang til møtelokaler 
vil og forenkle foreningens mulighet til å tilby undervisnings-kvelder til skoler, lag og foreninger. 
Undervisning har vært og er en viktig arena for å kunne vise fram foreningen på. En annen arena 
er foreningen facebook side. Aktiviteten her har iløpet av året tiltatt og holdes nå jevnlig oppdatert 
med det som meldes fra rom opg astronomiske nyheter.


Medlemstallet tok seg godt opp dette året. Dette kommer av at vi gikk tilbake til tidligere metode 
med å sendte ut innmeldingsskjema pr post istedet for å gå reint digitalt. Økonomisk er økt 
medlemstall viktig da utgifter med observatoriet har krevd alle tilgjengelige middler. Selv om vi nå 
slipper å betale for leie for Byhaugen så vil vi trenge lang tid på å bygge opp en buffer til nye 
runder med sårt trengt vedlikehold på observatoriet.


Etter ett års opphold, ble foreningens ungdomsavdeling, Asteroidene, startet opp igjen 
(2017/2018). Gode erfaringer med tanke på engasjement og «nytt blod i lærerstaben» gav og et 
positivt løft. Leif Magne tok en viktig rolle med å lage lære-materiell og gjorde en stor innsats som 
instruktør. Dessverre har det vært mye trøbbel med utstyret i planetariet som har vanskelig gjort 
bruken av dette. Utstyret bærer preg av alder og slitasje som har gitt operatørene en rekke 
utfordringer. Med bakgrunn i dette og at det planlegges en større oppgradering av utstyret våren 
2019, ble det ikke noe Asteroider høsten 2018.


I forbindelse med at SAF har 50 år´s jubileum høsten 2019, har vi startet planlegging av en 
jubileums konferanse som skal avholdes på Vitenfabrikken i Sandnes. Denne vil bli avviklet i 
samarbeid med Norsk Astronomisk Selskap. Videre arbeid med denne vil kreve en del arbeid fra 
styrets medlemmer så det blir nok et travelt år på oss.
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