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Det er ikke til å ta for hardt i når en sier at året 2020 har vært elendig med tanke på 
foreningsarbeid over heile landet. Etter nedstengningen i mars har det vært mye usikkerhet og 
varierende restriksjoner på alle typer arrangement. 


SAF rakk å få gjort unna årsmøtet i februar før myndighetene innførte kraftige restriksjoner ifm 
Covid-epedemien. Vårt samlingsted, Byhaugen, ble stengt og styret var enig om å delta i den 
store dugnaden med å holde aktiviteten stille i påvente av bedre tider. Heldig vis bedret 
situasjonen seg litt i løpet av sommeren slik at Byhaugen ble tilgjengelig og det ble tillat å samles 
igjen. Med visse begrensninger og «masse sprit» kunne vi åpne for møter i starten på august. Det 
ble holdt ukentlige møter fram til nye innstramminger i november. Da ble det på ny innført strenge 
begrensninger på samlinger og vi så oss nød til å stenge di ukentlige samlingene på ny. Dette ble 
og opprettholdt ut året.


Mange av foreningens medlemmer har av forståelige grunner valgt å holde seg borte fra større 
folke-samlinger. Dette såg en igjen på oppmøtene i høst. Det ble gjenomført noen medlemsmøter i 
planetariet på Vitenfabrikken. Dette lot seg gjøre da det var tillatt med flere personer en på 
Byhaugen.


Det ble ingått et samarbeid med Universitete i Stavanger der alle studentene på Astronomi kurset 
får medlemskap i foreningen. Dette håper vi skal medvirke til at flere nye astronomi interesserte 
skal ta turen innom foreningen framover. Dette samarbeidet gir og et økonomisk bidrar til 
foreningen.


SAF hadde ikke noe aktivitet med ungdomsgruppe Asteroidene dette året. Restriksjonene på 
Vitenfabrikken har og gjort det umulig å forutsi muligheten for å drive slik aktivitet.


Det har heller ikke vært noe aktivitet på undervisninger eller presentasjoner av foreningen mot 
publikum dette året. 
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