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STYRELSEMÖTEN
VARF har haft 12 styrelsemöten under 2013 (den 10/1, 7/2, 17/2
(konstituerande möte), 7/3, 4/4, 2/5, 4/6, 8/8, 3/9, 3/10, 7/11 och 5/12).
MEDLEMSMÖTEN
VARF har haft medlemsmöten 28/2, 26/9, 31/10 resp 28/11.Vid de tre första
mötena låg tyngdpunkten på framför allt teleskoputbildning. Det sista mötet hade fokus på kometer. Separata
möten med guiderna har hållits 18/4 resp 19/8.
Den 28/9 hölls Astronomins Dag- och natt med ca 150 besökare ute i Åkesta. Dagen fick stort genomslag i
media.
Årsmötet hölls den 17 februari 2013.
MEDLEMSANTAL
Antalet betalande medlemmar var den 31 dec 2013 71 stycken.
Medlemsavgiften var 200:- per år och för studerande under 18 år, 110:-. För ytterligare 200:- erhölls SAS
tidskrift Populär Astronomi.
GRUPPVISNINGAR
Under kalenderåret 2013 har hållits 57 gruppvisningar på Åkestaobservatoriet för skolklasser och övriga föreningar / grupper. Under vårterminen hade 756 personer, varav 362
barn, besökt observatoriets gruppvisningar. Under höstterminen har 608 personer varav 229 barn besökt
observatoriet. Priset var 300 kr per skolgrupp från Västerås kommun och för övriga grupper 400 kr. Antalet
besökare är ungefär på samma nivå som tidigare år vilket beror på att vi idag inte har kapacitet att ta emot fler
besökare. Intresset för besök är betydligt större än vad siffrorna visar.
Visningsguider har varit Alf Borgström, Håkan Brantmark, Per Sanderford, Clas-Göran Lundberg, Hans
Thorgren, Timo Karhula, Arvo Kiviranta, Patric Tengwall, Tord Guldbrand, David Löfqvist och C-G Lenasson
ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN
Under våren 2013 besöktes Stjärnstugan av 122 personer varav 35 barn på
Öppet Hus under molnfria kvällar efter bokade visningar måndag-onsdag. Entrén var 40 kronor per vuxen.
Under hösten har vi minskat Öppet hus till bara en kväll i månaden för att inte slita för mycket på guiderna.
Entrén har höjts till 60 kr/vuxen. Under hösten bokfördes 201 besökare varav 46 barn. Summa bokförda
besökare under 2013: 323 personer.
HEMSIDAN
tidigare år.

Hemsidan har haft 3348 besökare och ca 22 800 sidvisningar. En fördubbling jämfört med

TELESCOPIUM
året.

SAAF:s och VARF:s medlemstidning Telescopium har utkommit med 4 nummer under

AKTIVITETER och HÄNDELSER UNDER PERIODEN
På årsmötet den 17 februari höll Hans Thorgren ett uppskattat föredrag om radioastronomi.
Den nya 400 mm ODK teleskopet anlände i mars och färdigställdes under våren. HPS-monteringen anlände
under januari. Officiellt invigdes teleskopet under Astronomins Dag- och natt den 28 september.
Årsmötet godkände ett närmare samarbete med Västerås Radioklubb.
För att minimera risken för olyckor har riskanalyser genomförts, åtgärder vidtagits och skyddsregler utarbetats.
VARF har sponsrats av Leader Norra Mälarstranden, Västerås kommun, Mälarenergi, Nya Sparbanksstiftelsen
och Svenska Astronomiska Sällskapet.
Samarbetsavtalet med Västerås Stad fortsatte med oförändrade villkor från 2010.
VARF deltog i en av Leader Norra Mälarstranden anordnad mässa i Tillberga den 25 april.
Bokade gruppvisningar har hållits måndag – onsdag under perioden jan – mitten april.
Allmänna visningar vid klara kvällar efter gruppvisningarna. Under hösten har de allmänna visningarna hållits
en torsdag per månad.
Till Stjärnstugan kunde under augusti införskaffas ett nytt 250 mm teleskop, RC Astrograf.
Urania har under året färdigställts och bara lite finjustering av visiret återstår.
Den 28 sep hölls Astronomins Dag- och Natt ute i Åkesta och med presentation i stadsbiblioteket. Ca 150
besökare noterades inklusive representanter från våra stora sponsorer.
Den 24 okt hölls ett informationsmöte med de närmaste grannarna i Åkesta. Vi lovade att informera dem i
förväg om större besök vid observatoriet samt att anvisa parkeringsplatser vid dessa tillfällen.
Klubbhuset har byggs ut till dubbel storlek under hösten och endast vissa mindre invändiga arbeten återstår vid
årsskiftet.
Mycket arbete med att färdigställa Urania, installera nya teleskop och utbyggnaden av klubbhuset har medfört
att en del andra aktiviteter har blivit lidande.
En stor bokdonation av astronomiböcker (ca 150 st) gavs av Göran Wennberg och Marie Hedström Wennberg.
Elisabeth Nelson har donerat ett flertal okular och böcker till föreningen.
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