
Årsrapport 2012
Stavanger Astronomiske Forening

Foreningen har i skrivende stund 109 medlemmer. Det er en nedgang siden året før . 
Medlemstallet har ligget nokså stabilt over 100 tallet. I tillegg har vi en underavdeling 
«Asteroidene» som møtes annenhver tirsdag ved Vitenfabrikken i Sandnes. Der er i skrivende stund 
11 medlemmer.

Styret har bestått av følgende:

Leder: Hans Levi Alnes
Nestleder: Bjarte Vikane
Sekretær: Tor Anton Haarr
Kasserer: Torbjørn Løvik
Obs. Leder Per Amund Amundsen
Undervisningsleder: Svein Imsland
Styremedlem: Terje Holte
Styremedlem: Leif Magne Svendsen
Styremedlem: Sigmund Skjelnes
Varamann: Gaute Svela
Varamann: Eric Andre Jensen

Revisor: Trond Steen Bratteteig

Vinteren og fuktighet skaper fortsatt noen problemer for observasjoner.
Det er avholdt 11 styresammenkomster/møter, et møte per måned med unntak av juli som er 

feriemåned. Det har også blit avholdt 8 medlemsmøter  Julemøtet måtte desverre avlyses på grunn 
av meget dårlig vær.

Den 6 juni paserte planeten Venus foran solskiva. Dette var synlig fra tidlig om morgenen og 
313 besøkende fikk oppleve denne sjeldne hendelsen fra Vitenfabrikken i Sandnes. Også på 
Byhaugen var det stort fremmøte og bilder ble sendt over internett fra Byhaugen og Sandnes.

Astronomi foreningen deltok også med utstilling av utstyr på forskningsdagene i september 
i Stavanger.

 Asteroidene kom i gang på høsten, men det ble ikke like mange denne gangen som året før. 
ca 11 stykker etterhvert.
I samarbeid med Turistforeningen ble det arrangert stjernekveld på Prekestolhytta. Det var en 
suksess med ca 20 deltagere og vi er booket inn  november 2013. 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 beholde kontingenten uendret også for det kommende år.

Ordinære medlemmer Kr. 200,-
Junior/Militær/Senior  Kr. 100,-
Støttemedlemmer: Kr.   25,-

Stavanger Astronomiske Forening  har ansvar for driften av «Byhaugkafeen». Inger Olsen 
har styrt med utleie av lokalene. Brukere er  Lions, katteforeningen Rorak, Antenneforeningen og 
Radioforeningen. Det er også et musikkband som bruker Byhaugen av og til. Økonomien har til 
tider vert noe  anstrengt, men er i ferd med å rette seg. På grunn av økte offentlige utgifter har vi 



måttet øke utleieprisene for lokalene. Vi har vært i dialog med frivillighetssentralen om restaurering 
av Byhaugen og nye aktiviteter i lokalene på dagtid. Hvordan dette vil utvikle seg får vi se 
etterhvert. Et møte om saken ble utsatt på grunn av sykdom.

Stavanger  25 januar 2013.

Hans Levi Alnes
Leder.


