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Året 2017 har gitt foreningen noen utfordringer som vi må jobbe med videre. Antall betalende medlemmer
falt drastisk dette året. Vi tror dette er grunnet overgang fra utsending av medlemskap fra papir til elektronisk
faktura. Vi vil dette året gå tilbake til å sende invitasjon til medlemskap pr post og håper at dette vil hjelpe på.
Foreningen har beholdt aktiviteten på Byhaugen og Vitenfabrikken dette året. Det ser ut som om antall
personer som stiller på ordinære møtekvelder har stabilisert seg men det er plass til flere. Heldig vis, ser det
ut som om det er flere som tar turen på kvelder med medlemsmøter. Dette er viktig signal og vi håper å
videreføre dette med å tilby foredrag som kan engasjere.
På undervisnings-fronten har Svein Imsland også dette året fortsatt ufortrødent med sitt tilbud til skoler og
foreninger. Det legges mye tid og energi i dette som er en viktig måte for foreningen å vise seg frem.
Arbeidet er også en viktig inntektskilde for SAF.
På utstyrsfronten har foreningen gjort enkelte forbedringer. Ved vårens rengjøring og inspeksjon av speil til
teleskopet «Anny», var det tydelige tegn til at det reflekterende belegget på speilene trengte utbedring. Det
ble besluttet å sende speilene til England for utbedring. Første forsøk på å sende dem over endte ikke helt
etter planen, transportør klarte å kludre det til slik at det ikke kom frem til mottaker. Heldig vis, dukket det opp
en ny mulighet ved at en av foreningens medlemmer skulle en biltur til England og speilene fikk «slå følge»
både frem og tilbake, nå med godt resultat.
Foreningens Observatorium begynner å merke alderen og da vi i høst begynte å sjekke opp i noe som såg
ut som en mindre vannskade i det ene hjørnet, ble det avdekket en alvorlig skade. Det må ha vært en liten
lekkasje over svært lang tid som har medført at det er store skader i tak og vegger på den søndre delen av
observatoriet (den varme delen). Dette vil kreve en omfattende utbedring før vi kan ta observatoriet i ordinær
bruk. Vi må nok basere oss på dugnadsarbeid ifm utbedring.
Kostnaden med en utbedring av observatoriet vil gjøre et stort innhogg i foreningens middler og sammen
med et forventet behov for videre vedlikehold av observatoriet må vi nok i fremtiden øke medlemskontingenten for å sikre oss mulighet til å drive videre. Utgifter med møtelokale på Byhaugen er i
utgangspunktet betydelige og vi ønsker i det lengste å slippe å redusere enda mer på antall kvelder der.
Etter ett år´s pause startet foreningens ungdomsavdeling, Asteroidene, opp på ny høsten 2017.
Oppslutningen var som tidligere år og nok litt mindre en vi hadde håpet på. Det krever en del arbeid og
bemanning for å drifte et slikt tilbud og dette må vurderes år for år om videre drift.
Det har vært få store astronomiske hendelser dette året og få store arrangementer som SAF har deltatt på.
Forsknings-dagene, som er et årlig arrangement, har vært et fint «vindu» for foreningen å vise seg frem.
Samarbeidet med Jærmuseet og Vitenfabrikken er fremdeles godt og det er dialog om mulighet for å lage til
et spesielt program i forbindelse med foreningens 50 år´s jubileum i 2019.
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