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Etter et lit turbulent 2014 har foreningens aktiviteter i 2015 normalisert seg når det gjelder
møteaktivitet. Samarbeidet med Stavanger Kommune når det gjelder bruk av Byhaugen har
funnet sin form. Samarbeidet med Vitenfabrikken har og fungert fint slik at vi har kunnet tilby
medlemmene møtekvelder hver uke, bortsett fra under skolenes sommerferie. Fordeling av
møtekvelder på Byhaugen og Vitenfarikken vil og fortsette det kommende året. Det er ikke til å
underslå at endringen i foreningens tilgang til Byhaugen gir seg utslag i oppmøtet på
onsdags-kveldene.
Observatoriet har og vært i fokus når det gjelder å få ryddet opp og lagt bedre til rette for bruk.
Det er skaffet tilveie nye okularer slik at teleskopene på ny kan komme til nytte. Det har og vært
gjort litt arbeid utvendig i forbindelse med at været sliter på bygningen. Det blir diskutert mulige
alternativ for den videre framtida til bygget.
Medlems-antallet for 2015 viser en liten nedgang, ikke uventet, tatt i betraktning de endringene
vi har sett ellers i aktiviteten. Det var 102 betalende medlemmer samt 11 medlemmer i
ungdoms-gruppa Asteroidene. Det er avholdt 10 styremøter iløpet av 2015.
I 2015 kom undervisnings-aktiviteten på Byhaugen tilbake men foreningens tilgangen til huset
har lagt begrensninger på tilbudet. Medlemmer av foreningen har og deltatt med presentasjoner
for både studenter og organisasjoner på andre lokasjoner.
Foreningen har gjennom årene opparbeidet seg et stort arkiv samt bibliotek som måtte pakkes
ned i forbindelse med renoveringen av Byhaugen. Det pågår et arbeid med å gå i gjennom dette
materialet for å gjøre det lettere tilgjengelig men mangel på arkiv plass gjør det til et krevende
arbeid. Mulige alternativer for å bedre på dette pågår. Arbeidet med å få oversikt over
foreningens bibliotek er godt på vei og medlemmene oppfordres til å benytte seg av dette
tilbudet.
SAF har også gjennom 2015 deltatt på en rekke arrangement rettet mot byens befolkning. Her
kan nevnes Museums-natt og Forskningsdagene som er årlige faste arrangement. I forbindelse
med den partielle solformørkelsen var det planlagt arrangement på Byhaugen for befolkningen i
Stavanger samt felles arrangement med Vitenfabrikken i Sandnes. Foreningen var og
representert i åpne arrangement i forbindelse med Asteroide-dagen og Pluto-passeringen
sammen med Zaptec og Vitenfabrikken og i forbindelse med at Sandnes skolene hadde besøk
av tidligere Nasa ansatt.
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