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Trondheim Astronomiske Forening 
 

Innkalling til 
Generalforsamling 2018 

 
Herved innkalles til ordinær generalforsamling og medlemsmøte onsdag 25. april 2018 kl 
19:00 i auditorium R9 i Realfagsbygget på Gløshaugen. Vi starter med en presentasjon av 
astrobilder som er tatt av TAF-medlemmer gjennom det siste året, og forteller litt om himmel-
objektene som er fotografert. Det er også åpent for diskusjon og innspill rundt TAFs aktiviteter 
og prioriteringer. Deretter blir det en pause med servering av kake, kaffe og annen drikke før vi 
gjennomfører TAFs generalforsamling for 2018. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen, i henhold til vedtektene: 
 

a) Konstituering: 
 

1. Åpning 
2. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og saksliste 
3. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen 

 
b) Årsberetning og revidert regnskap. 

 
c) Saker fremmet av TAF's styre og medlemmer. 

 
1. Ingen saker 

 
d) Planer og budsjetter for 2018 og 2019, herunder medlemskontingent 

 
e) Valg 

 
1. Leder for ett år 
2. Kasserer/materialforvalter for to år 
3. Sekretær for to år 
4. Inntil 4 varamedlemmer for ett år 
5. Tre valgkomitémedlemmer for ett år 
6. Revisor for ett år 
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Årsberetning 2017, Trondheim Astronomiske Forening 
 
Sammendrag 
Aktiviteten i TAF var høy på alle kjerneområder i 2017 bortsett fra observasjon som det var 
vanskelig å få til nok av på grunn av værforholdene. Alle primæroppgaver ble ivaretatt som 
planlagt. Foreningens økonomi er svært god. Samarbeidet med TEKNA og NITO om møter 
med eksterne foredragsholdere av høy kvalitet ble videreført. Utbyggingen av observatoriet ble 
nesten ferdig. Det eneste som mangler er å gjøre ferdig lagerbygget til 15’’ Dobson-teleskopet. 
 
Medlemmer og medlemskap 
Medlemsavgiften for 2017 var kr 250 for ordinært medlemskap og kr 125 for henholdsvis 
abonnement (innmelding etter 1. oktober), familiemedlemskap og juniorer (aldersgrense 18 år). 
Kontingenten har vært uendret siden 2008. 
 
TAF hadde ved årets slutt 187 betalende medlemmer, hvilket er en økning på fem. 17 personer 
meldte seg inn i TAF mens 12 meldte seg ut eller ble strøket i 2017.  
 
Valg og styre 
På generalforsamlingen den 27. april 2017 ble følgende valgt:  
 
       Leder:     Birger Andresen (ett år, gjenvalg) 
       Nestleder:    Terje Bjerkgården (to år, gjenvalg) 
       Tur- og møtekoordinator:  Erlend Rønnekleiv (ett år, gjenvalg) 
       1. Varamedlem:    Stein Ommund Wasbø 
       2. Varamedlem:    Jørgen Giorgio Bosoni 
       3. Varamedlem:    Roald Høyer-Hansen 
 
Styret består ellers av Kjell Erik Aas (kasserer) og Erlend Langsrud (sekretær). 
 
Følgende valgkomité ble valgt: Jørn Dahl-Stamnes (leder), Nadi Skjøndal-Bar og Hannu Lei-
nonen. Geir Jacobsson ble gjenvalgt som revisor.  
 
Alle valgene ble gjort uten motkandidater og i henhold til innstillingen fra valgkomitéen. 
 
Arrangementer 
Medlemsmøter. Det ble i tillegg til Generalforsamling i april avholdt åtte medlemsmøter. Eks-
tern foredragsholder eller foredragsholder med astro-faglig bakgrunn ble brukt på tre møter; 
Jostein Riiser Kristiansen (Høgskolen i Oslo og Akershus), professor Øyvind Grøn (Høgskolen 
i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo) og Dr. philos, professor Atle Mørk (NTNU). Disse 
møtene ble arrangert sammen med TEKNA og NITO. Møtene ble holdt på NTNU Gløshaugen, 
bortsett fra en visning i det nye planetariet på Vitensenteret.  
 
Styremøter. Det ble avholdt ett formelt styremøte i 2017. Andre styresaker ble diskutert og av-
gjort via e-post og telefon. Ideelt sett bør det avholdes to eller flere styremøter per år. Doku-
mentasjon foreligger som e-poster. Den viktigste saken i 2017 utenom det rutinemessige var en 
forespørsel fra Norsk Astronomisk Selskap (NAS) om å arrangere en jubileumskonferanse i 
anledning NAS’ 80 års jubileum og TAF’s 20 års jubileum i 2018. Vi takket ja til invitasjonen, 
og vedtok å sponse deltakelse for TAF-medlemmer på konferansen med kr. 450,- pr. medlem.  
 
Observasjonskvelder. Værforholdene førte nok en gang til at det ble arrangert færre observa-
sjonskvelder enn vi ønsker. Dette ser dessverre ut til å være et varig problem.  
 
Foredrag. Erlend Rønnekleiv holdt foredrag om astro bilder for NTNUs sommerskole under 
StarMus festivalen. 
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Turer. Det ble loddet interesse for en rekke tur-alternativer høsten 2016, og basert på dette for-
søkte vi først tre helger å arrangere tur til Hjerkinn, men det ble avlyst pga. vær alle tre ganger. 
Deretter annonserte vi tur til Astrofest, som var en "lett-arrangert" tur som et visst antall hadde 
meldt interesse for. Fem TAF-medlemmer ble med, hvorav tre fra styret, samt to ledsagere. 
TAF-medlemmene fikk tilbud om 350 kr i reisestøtte. To takket ja til dette, slik at utgiften end-
te på 700 kr. Det fremgår av regnskapet.  
 
Åpne publikumsarrangementer. TAF deltok på StarMus festivalen med solobservasjon fra Tor-
get noen timer på en ettermiddag.  
 
Publikasjoner, foredrag og profilering i media 
Corona-redaktør Terje Bjerkgården utgav fire nummer av medlemsbladet i 2017 med totalt 120 
sider. Vi strever reelt med å få medlemmer til å skrive artikler til medlemsbladet. 10 personer 
bidro til medlemsbladet, hvorav 8 var TAF-medlemmer. Eivind Wahl har vært fast nyhetsre-
daktør.  
 
Per-Jonny Bremseth og Erlend Rønnekleiv bidro i 2017 med stoff til «Astronomi» som er tids-
skriftet til Norsk Astronomisk Selskap (NAS).  
 
TAF sin e-postliste, taf-lista, blir godt administrert av Herman Ranes. Facebook-siden blir godt 
administrert av Tom Reidar Henriksen og Erlend Rønnekleiv. Stein Ommund Wasbø drifter 
Twitter-delen og den administrative delen av TAF-veven på en utmerket måte. 
 
Observasjoner 
I 2017 rapporterte Terje Bjerkgården 51 observasjoner av solflekker til CV-Helios Network ved 
Kjell Inge Malde.  
 
Terje Bjerkgården bidro med 192 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 20 ulike variable 
stjerner i 2017. Observasjonene rapporteres til American Association of Variable Star Obser-

vers.  
 
Erlend Rønnekleiv har tatt mange gode astrofotografier i Fotoobservatoriet. Terje Bjerkgården 
Tom Kristiansen, Joakim Nygård, Erlend Langsrud og flere har også tatt gode bilder med sine 
egne teleskop. Flere av disse bildene finnes i fotogalleriet på TAF-veven og på TAF’s Face-
book sider.  
 
Innkjøp av utstyr og eiendeler 
TAF gjorde ingen innkjøp av utstyr av betydning i 2017. En lite brukt snøfreser ble donert til 
TAF for bruk på observatoriet av TAF-medlemmene Ingri og Arne Rønnekleiv. 
 
Observatoriet i Bratsberg 
Friarealet, dvs. området rundt søylene mellom fotoobservatoriet og Dob15-bygget, ble ferdig-
stilt med filterduk under et solid lag med pukk. Det ble fylt sand og stein i fordypningene langs 
veien sør for Friarealet og videre bort til svingen opp til «sætra». Oppå dette ble det lagt fiber-
duk og pukk. Dette øker antall parkeringsplasser betydelig. ”Huset” til oppbevaring av 15 
tommers Dobson-teleskopet til TAF (Dob15-bygget) ble ikke ferdigstilt. Dette er det eneste 
viktige som gjenstår på observatorieområdet.  
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Regnskap 2017 
Resultatregnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 20 480 mot et budsjettert overskudd på kr 
15 800.  
 
Regnskapsposter der inntekt minus utgift avviker med mer enn kr 2500 fra budsjett er:  

1) Større investeringer (kr 3000 – kr 10 187 = – kr 7187). Årsak: I hovedsak pukk og 
fiberduk til Friarealet og til nye parkeringsplasser, samt byggematerialer innkjøpt i 2016 
til Dob15-bygget. 

2) Mindre kontorutgifter (kr 19 000 – kr 12 410 = + kr 6590). Årsak: Billigere trykking 
enn antatt. 

 
Resten av avviket i forhold til budsjett skyldes summen av en rekke mindre poster. 
 
Det er spart noen utgifter til trykking ved at Wacker Chemicals Norway lot TAF trykke sitt 
medlemsblad til selvkost. Det ble også spart store portoutgifter, anslagsvis 6-8 tusen kroner, 
ved at medlemsbladet Corona og annen post i størst mulig grad leveres direkte på døra til med-
lemmene av TAFs egne «postbud» og at informasjon i størst mulig grad sendes ut via TAF-
lista.  
 
Foreningens samlede bankinnskudd ved årets slutt var kr 255 899. Dette er disponible drifts-
midler bortsett fra kr 28 000 som står på kontoen for avsetninger til festeavgift for tomta på 
observatoriet, og som skal betales i 2020. Sum eiendeler er lik kr 267 703. 
 
Annet 
Teknisk Gruppe v. Terje Bjerkgården, Erlend Langsrud (leder) og Erlend Rønnekleiv har som 
vanlig tatt seg av alle henvendelser om utstyr og vurderinger av teknisk art på utmerket vis. 

¨ 
_____________________________________________ 

 
Trondheim 11. april 2018 

 
 

 
Birger Andresen     Terje Bjerkgården     Erlend Langsrud    Erlend Rønnekleiv    Kjell Erik Aas 
Leder                       Nestleder                   Sekretær                  Tur- og møte-             Kasserer 
                                                                                                   Koordinator 
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Revisjon av regnskapet 
 
Regnskapet er revidert og funnet i orden av TAFs revisor Geir Jacobsen. Revisjonsberetningen 
er gjengitt nedenfor. 
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Dagsordenens punkt c) Saker fremmet av TAF's styre og medlemmer 
Ingen saker er innmeldt. 
 
Dagsordenens punkt d) Plan og budsjett for 2018 
Det blir redegjort for planer og budsjett for 2018 på Generalforsamlingen. Det forventes ikke 
større endringer i driften av foreningen eller betydelige investeringer. Bygget til TAFs 15 tom-
mer Dobsonteleskop skal ferdigstilles. Ut over dette blir de samme aktivitetene som før videre-
ført etter beste evne. 
 
Budsjettet har et overskudd på kr 1 300. De vesentligste forskjellene fra resultatregnskapet 
i 2017 er en økning på ca. kr 7500 i «Kontorutgifter» for å ta høyde for eventuell ekstern tryk-
king av medlemsbladet, betydelig økning i «Sosiale aktiviteter, tur» (kr. 17 300) grunnet spon-
sing av TAF-medlemmers deltakelse i den nasjonale astronomikonferansen i Trondheim i 2018 
og vesentlig mindre utgifter til investeringer (ca. kr. 7300).  Ut over dette er budsjettet svært 
likt regnskapet for 2017. Detaljer finnes i forslaget til driftsbudsjett for 2018. 
 
Foreløpig budsjett for 2019 
Et foreløpig budsjett for 2019 er satt opp for at Styret skal ha et budsjett å styre etter mellom 
nyttår og Generalforsamlingen i 2019. Endelig budsjettforslag for 2019 vil bli utarbeidet og lagt 
fram for godkjenning på Generalforsamlingen i 2019. De eneste forskjellene mellom budsjett-
forslaget for 2018 og foreløpig budsjett for 2019 er kr 5000 mer til eksterne foredragsholdere 
og mye lavere budsjett til «Sosiale aktiviteter, tur» siden vi arrangerer turer annet hvert år. De-
taljer finnes i forslaget til driftsbudsjett for 2019. 
 
Kontingent for 2019 
Styret foreslår at grunnkontingenten (medlemskap uten rabatt) beholdes uforandret på kr 250 i 
2019. Rabattprosentene for ulike typer medlemskap foreslås også som for 2018 (se side 11). 
Medlemskontingenten har vært uendret siden 2008. 
 
Dagsordenens punkt e) Valg 
Valgkomiteen har kommet med følgende innstilling til valg for 2018 fra komiteens leder Jørn Dahl-Stamnes: 
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