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Foreningen hadde 110+ 1 medlemmer i 2010. 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 10 betalende medlemmer.
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Føste styremøe som skulle avholdes på Byhaugen, måtte flyttes til hotell Alstor
Lokalene våre var bortleid.

Vinteren og fuktighet skapte også noen problemer. Controlleren til Henrietta sluttet å 
fungere. Vi fikk tilsendt en ny, men den slo seg også vrang etter kort tid. Heller ikke den som var på 
Vitensenteret i Sandnes ungikk problemene. Etterhvert ble svakheten identifisert og reparert. Det 
viste seg å være dårlige kontakter i elektronikken.

Det er avholdt 11 styresammenkomster/møter, et møte per måned med unntak av juli som er 
feriemåned. Det har også blit avholdt 8 medlemsmøter + julemøte.

Under Offshore konferansen i Stavanger var vi så heldig at vi fikk besøk av dr.  Tara A Estlin 
fra NASA som fortalde om hvordan man kjører de fjernstyrte robotene Spirit og Opportunity på 
Mars når man sitter på jorda. Foredraget ble avholdt i auditoriet ved Vitensenteret i Sandnes og 
samlet ca 120 tilhørere.

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

 Asteroidene kom i gang på høsten, men det ble ikke like mange denne gangen som året før. 
ca 10 stykker etterhvert.
Det har blit noen turer "opp i heia" for å observere. På grunn av snø har vi som oftest holdt til i 
gårdsrommet til grunneier ("Seldal ") Observasjonene har for det meste foregått med 22 tommeren 
til Eric Jenssen. Rapportene fra turene er lagt ut på SAF bloggen. Se forøvrig observasjonsleders 
rapport.

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.



Senior Kr. 200,-
Junior/Militær/pensjonister: 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. Økonomien har til tider vert noe  anstrenkt, men er i ferd med å rette seg. På 
grunn av økte offentlige utgifter har vi måttet øke utleieprisene for lokalen. De høye strømprisene i 
vinter vil påvirke den økonomiske handlekraften i inneværende år.

Stavanger  26 januar 2011.

Hans Levi Alnes
Leder.


