Trondheim Astronomiske Forening
Innkalling til

Generalforsamling 2019
Herved innkalles til ordinær generalforsamling og medlemsmøte torsdag 17. september 2020 kl
19:00 i auditorium EL 1 på gamle Elektro, Gløshaugen. Inngang (f.eks.) fra O.S. Bragstads
plass. TAF-medlem Terje Bjerkgården vil først holde et kort faglig foredrag om Betelgeuse og
formørkingen av stjernen som vi opplevde i vinter. Smittevernhensyn innebærer at vi må registrere navn og telefonnummer til alle som møter opp, og kun ca. 1/3 av plassene i auditoriet vil
være i bruk. Hold deg hjemme hvis du er syk. Etter møtet vil vi prøve å få til et sosialt samvær
med forsvarlig avstand og enkel servering.
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.
Ingen.
d) Planer og budsjetter for 2020 og 2021, herunder medlemskontingent
e) Valg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leder for ett år
Kasserer for to år
Sekretær for to år
Inntil 4 varamedlemmer for ett år
Tre valgkomitémedlemmer for ett år
Revisor for ett år
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Årsberetning 2019, Trondheim Astronomiske Forening
Sammendrag
Aktiviteten i TAF var høy på alle kjerneområder i 2019 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. Det ble ikke gjort noen vesentlige
utbygginger på observatoriet.
Medlemmer og medlemskap
Medlemsavgiften for 2019 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 178 betalende medlemmer, hvilket er en nedgang på 15. Fem personer meldte seg inn i TAF mens 20 meldte seg ut eller ble strøket i 2019.
Valg og styre
På generalforsamlingen i april 2019 ble følgende valgt:
Leder:
Nestleder/Redaktør:
Tur- og Møtekoordinator:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

Birger Andresen (ett år, gjenvalg)
Terje Bjerkgården (to år, gjenvalg)
Erlend Rønnekleiv (to år, gjenvalg)
Stein Ommund Wasbø
Jørgen Giorgio Bosoni
Roald Høyer-Hansen

Styret består ellers av Kjell Erik Aas (kasserer) og Erlend Langsrud (sekretær).
Følgende valgkomité ble valgt: Jørn Dahl-Stamnes (leder), Atle Briskemyr og Hannu Leinonen. 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. Ett av
disse ble arrangert sammen med TEKNA (NITO ble ikke med pga. en misforståelse). Møtene
ble holdt på NTNU Gløshaugen.
Styremøter. Det ble avholdt ett formelt styremøte i 2019. Andre styresaker ble diskutert og avgjort via e-post og telefon. Dokumentasjon foreligger som e-poster.
Observasjonskvelder. Det ble arrangert 3 stjernekvelder med moderat gode værforhold. Oppmøtet var lavt bortsett fra en kveld med godt oppmøte. Det ble holdt stjernekveld for Lærere på
videreutdanning (NTNU) og Klæbu Hagelag. Fem skoler og TEKNA klarte vi ikke få klarvær
til på de avtalte kveldene.
Eksterne foredrag. Erlend Rønnekleiv holdet foredrag om hva man kan finne ut om elektromagnetisk stråling fra universet for Strinda Videregående Skole i februar og Thora Storm Videregående Skole i desember.
Den 31. januar holdt Terje Bjerkgården foredrag om stjernehimmelen i planetariet i Vitensenteret for Forskerforbundet ved Norges Geologiske Undersøkelse.
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Turer. Det ble ikke arrangert tur i 2019.
Publikasjoner, foredrag og profilering i media
Corona-redaktør Terje Bjerkgården utgav fire nummer av medlemsbladet i 2019 med totalt 120
sider. 8 personer bidro til medlemsbladet, hvorav alle er TAF-medlemmer. Eivind Wahl har
vært fast nyhetsredaktør.
Brynjar Berg og Per-Jonny Bremseth bidro i 2019 med stoff til «Astronomi» som er tidsskriftet
til Norsk Astronomisk Selskap (NAS).
Den 21. januar var Terje Bjerkgården direkte på NRK Trøndelag i forbindelse med måneformørkelsen.
TAF sin e-postliste, taf-lista, blir godt administrert av Herman Ranes. Facebook-siden blir godt
administrert av Terje Bjerkgården og Erlend Rønnekleiv. Stein Ommund Wasbø drifter Twitter-delen og den administrative delen av TAF-veven på en utmerket måte.
Observasjoner
I 2019 rapporterte Terje Bjerkgården 34 observasjoner av solflekker til CV-Helios Network ved
Kjell Inge Malde.
Terje Bjerkgården bidro med 87 vitenskapelig nyttige observasjoner av i alt 20 ulike variable
stjerner i 2018. Observasjonene rapporteres til American Association of Variable Star Observers (AAVSO), der han er medlem.
Erlend Rønnekleiv tok flere gode astrofotografier i Fotoobservatoriet. Flere TAF medlemmer
tok gode bilder med sine egne teleskop. Flere av disse bildene finnes i fotogalleriet på TAFveven og på TAF’s Facebook sider.
Innkjøp av utstyr og eiendeler
TAF investerte drøyt 50 tusen kroner i tre videokameraer og infrastruktur til kontinuerlig
overvåkning av himmelen fra taket på Strinda Videregående Skole. Kameraene inngår i Norsk
Meteornettverk og har til hensikt å krysspeile meteoritter som er sterke nok til å nå overflaten
som meteoritter. Baneberegninger gjøres når flere kamera i nettverket har fotografert meteoren.
Med gode værforhold og gunstig meteorbane kan et relativt avgrenset område for nedfall av
meteoritten beregnes og gi et godt utgangspunkt for leting. Stein O. Wasbø har vært ildsjel og
ressursperson i prosjektfasen inkl. installasjonen. Systemet driftes av skolens personell. Mange
lyssterke meteorer er registrert, men ingen meteoritter er funnet.
Observatoriet i Bratsberg
”Huset” til oppbevaring av 15 tommers Dobson-teleskopet til TAF (Dob15-bygget) blåste over
ende og rullet ned på parkeringsplassen i en storm våren 2019. Det ble noen små skader som er
utbedret. Det var ikke noe av verdi inne i bygget da dette skjedde. Sommeren 2019 ble det laget
et stødig fundament i form av en ramme forankret med stålbolter borret ned i fjellgrunnen.
Bygget er nå godt festet til denne ramma, hvilket gjør at bygget ikke kan blåse ned igjen.
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Regnskap 2019
Resultatregnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 38 678 mot et budsjettert underskudd på
kr 46 100. Hovedårsaken til underskuddet er drøyt 50 tusen kroner i tre videokameraer og
infrastruktur til kontinuerlig overvåkning av himmelen fra taket på Strinda Videregående Skole
(se foran). Kameraene inngår i Norsk Meteornettverk.
Regnskapsposter der faktisk pengebeløp avviker med mer enn kr 2500 fra budsjett er:
1) Medlemsavgift (- kr 4375). Årsak: Færre nye innmeldinger enn vanlig.
2) Grasrotmidler fra Norsk Tipping (+ kr 6732).
3) Mindre møteutgifter til eksterne foredragsholdere (+ kr 3561). Årsak: Et foredrag mindre enn antatt.
4) Større tap på fordringer (- kr 3125). Årsak: Ubetalt medlemsavgift på tross av mange
purringer. Disse personene er nå strøket fra medlemslistene.
5) Mindre kontorutgifter (+ kr 5150). Årsak: Det var satt av penger på budsjettet til ekstern
trykking av medlemsbladet, men det ble i stedet trykket til selvkost hos Wacker Chemicals Norway.
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 20 tusen kroner, ved
at medlemsbladet Corona og annen post i størst mulig grad leveres direkte på døra til ca. 150 av
TAFs medlemmer av TAFs egne «postbud» og at informasjon i størst mulig grad sendes ut via
TAF-lista.
Foreningens samlede bankinnskudd ved årets slutt var kr 255 672. Dette er disponible driftsmidler. Sum eiendeler er lik kr 257 398.
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. 12. august 2020

Birger Andresen
Leder

Terje Bjerkgården
Nestleder

Erlend Langsrud
Sekretær

Erlend Rønnekleiv Kjell Erik Aas
Tur- og møteKasserer
Koordinator
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Merknader for regnskapet i 2018: Se innkalling til Generalforsamling 2018.
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Merknad i) Vi har de siste årene overført kr 3500 hvert år til en avsetningskonto for å kunne betale festeavgift til
grunneierne på Rossmo på forskudd i 2020 for perioden 2020-2029. Slik forskuddsbetaling er en praksis som vi
overtok fra den perioden da Autronica Astronomiske Forening betalte festeavgiften. Avtalen blir nå endret slik at
vi skal betale avgift for 1 år av gangen, og derfor føres 35 000 kr som står på avsetningskonto, og som er belastet
utgiftsiden i regnskpet i perioden 2010-2019, tilbake som inntekt på budsjettet. Festeavgiften som vi skal betale de
neste 10 årene er avtalt til kr 2650 per år, og dette vil bli ført som egen årlig utgiftspost i regnskapet. Årsaken til at
beløpet er lavere enn de 3500 som vi estimerte for 10 år siden er at prisstigningen har vært lavere enn forventet.

Innkalling til generalforsamling 2020 for Trondheim Astronomiske Forening

Side 7 av 8

Revisjon av regnskapet
Regnskapet ble revidert og funnet i orden av TAFs revisor Geir Jacobsen 12. august 2020.
Revisjonsberetningen fremlegges på Generalforsamlingen.

Dagsordenens punkt c) Saker fremmet av TAF's styre og medlemmer
Ingen saker er fremmet.

Foreløpig budsjett for 2021
Et foreløpig budsjett for 2021 er satt opp for at Styret skal ha et budsjett å styre etter mellom
nyttår og Generalforsamlingen i 2021. Endelig budsjettforslag for 2021 vil bli utarbeidet og lagt
fram for godkjenning på Generalforsamlingen i 2021. Vi forventer ingen spesielle aktiviteter,
inntekter eller utgifter i 2021, så dette budsjettet kan anses som et normal-budsjett. Detaljer
finnes i forslaget til driftsbudsjett for 2021.

Kontingent for 2021
Styret foreslår at grunnkontingenten (medlemskap uten rabatt) beholdes uforandret på kr 250 i
2021. Rabattprosentene for ulike typer medlemskap foreslås også som for 2020. Medlemskontingenten har vært uendret siden 2008.

Dagsordenens punkt e) Valg
Valgkomiteen v/leder Jørn Dahl-Stamnes har gitt følgende innstilling til valg på Generalforsamlingen.
Leder:
Kasserer og Materialforvalter:
Sekretær:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

Birger Andresen (ett år, gjenvalg)
Reidar Johansen (to år, ny)
Jørn Dahl-Stamnes (to år, ny)
Stein Ommund Wasbø
Jørgen Giorgio Bosoni
Roald Høyer-Hansen

Innkalling til generalforsamling 2020 for Trondheim Astronomiske Forening

Side 8 av 8

