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Etter noen år med en rekke begrensninger kunne vi i 2022 falle litt tilbake på et mer tradisjonell 
drift av foreningen. Det har vært åpent på Byhaugen hele året og vi har hatt tilgang til lokalene alle 
onsdager. Det virker og som om medlemmene har satt pris på å kunne møtes igjen og det har vært 
godt oppmøte på di åpne kveldene samt på medlemsmøter.

Med nye krefter fra våre kvinnelige styremedlem er det gjort en stor innsats med å utarbeide mer 
fengende reklamemateriell for foreningen. Ny SAF folder er kommet på plass både på norsk og 
engelsk. Reklamemateriell for Asteroidene og til våre arrangement har og bidratt til å fornye oss. 
Disse har og gjort en god jobb med å få dette ut på sosiale medier. Dette er, og blir, en viktig måte å 
profilere foreningen på framover.

Høsten 2022 startet vi på ny opp med ungdomsgruppa, Asteroidene. Det ligger en del arbeid og 
innsats bak et slikt tiltak og vi hadde nok håpet på et bedre oppmøte en det som kom. Det er blidt 
vanskeligere å reklamere for slike aktiviteter da det er kommet en rekke begrensninger på 
muligheten til å sende informasjon til skoler etz. Vi er derfor avhengig av å konkurrere mot mange 
andre fritidsaktiviteter rettet mot barn.

Også dette året har vi nytt gleden av vårt gode forhold til Universitetet i Stavanger samt 
Vitenfabrikken. Vil rette en spesiell takk til Sven Gundersen som avsluttet sin arbeids-karriere på 
senteret, han har vært en viktig kontakt innenfor Vitenfabrikken i alle år. Aktivitetene har nok ikke 
vært så mange men det er like vell en viktig brikke i foreningens drift med tanke på 
foredragsholdere og på tilgang til lokaler ifm foreningens møter og andre aktiviteter. Det ble dette 
året gjenomført opplæring av nye medlemmer i bruk av planetariet på Vitenfabrikken.

Stor takk skal rettes til alle som har stilt opp med bidrag/foredrag til medlemsmøter samt til å stille 
opp i forbindelse med forespørsler fra andre organisasjoner/grupper om besøk/opplæring etz hos 
foreningen. 

Styret har bestått av:
Leder: Bjarte Vikane
Nestleder: Hans Levi Alnes
Sekretær: Tor Anton Haar
Kasserer: Thorbjørn Løvik
Undervisningsleder: Sveim Imsland
Observasjonsleder: Leif Magne Svendsen
Styremedlem: Per Amund Amundsen
Styremedlem: Terje Holte
Styremedlem: Inger Nåden
Styremedlem: Anne Raffn
Styremedlem: Sabrina Pischel

Stavanger 17 januar 2023
Bjarte Vikane
Leder


	Page 1

