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Foreningen har gjennom året forsøkt å holde oppe aktiviteten på Byhaugen og på Vitenfabrikken
basert på erfaringen fra året før. Vi såg da at dette påvirket oppmøtet på onsdagskveldene,
spesielt på Vitenfabrikken er det meir variert oppmøte. Dette har også vært trenden i 2016. Det er
derfor hyggelig å se at det jevnt over er flere som stiller på medlemsmøtene våre. Styret forsøker å
holde oppe frekvensen på medlemsmøtene og håper at temaene skal dekke bredt, slik at det er
noe for de fleste. Foreningen sitt gode forhold til Universitetet i Stavanger og de ansatte der, er en
viktig kilde til foredragsholdere. Det
Medlems-antallet for 2016 viser en liten nedgang, ikke uventet, tatt i betraktning de endringene vi
har sett ellers i aktiviteten. Det var 102 betalende medlemmer. Det er avholdt 9 styremøter iløpet
av 2016.
Svein Imsland har også gjennom året 2016, lagt ned mye tid i undervisning for skoleklasser og
andre lag. I tillegg til å representere foreningen er dette arbeidet også en viktig inntektskilde for
SAF. Det at skoler og lag jevnlig kommer tilbake til foreningen er en anerkjennelse i seg selv på det
arbeidet som gjøres blir satt pris på.
Foreningens ungdomsavdeling, Asteroidene, hadde lav oppslutning våren 2016 og i forbindelse
med usikker tilgang til instruktører valgte foreningen å ta en pause høsten 2016/våren 2017. Styret
ser på videre drift og ønsker å tilrettelegge for oppstart høsten 2017.
SAF har også gjennom 2016 deltatt på arrangement rettet mot byens befolkning. Her kan nevnes
Merkur passasjen 9 mai og Forskningsdagene som er et årlig arrangement. I forbindelse med
Merkur passajen var det planlagt arrangement på Byhaugen for befolkningen i Stavanger samt
felles arrangement med Vitenfabrikken i Sandnes men været var dessverre ikkje på vår side.
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