
Innkalling til ordinær generalforsamling 2014 i Oslo 
Amatørastronomers Forening  
 
Oslo  Amatørastronomers Forening (OAF) innkaller til ordinær generalforsamling 
torsdag 20 mars 2014, kl. 18:30 hos NORMAN ASA, Strandveien 37, Lysaker. 
 
Saksliste: 
 
1. Valg av ordstyrer og referent 
 
2. Årsrapport for 2013 
 
3. Regnskap for 2013 
 
4. Kontingent  for 2014 
 
5. Valg  
 
Sak 2. Medlemsutvikling og  årsrapport for 2013 
 
Medlemsutvikling 
OAF hadde pr 31. desember 2013 totalt 57 medlemmer. Foreningen mistet 7 
medlemmer i 2013, og 14 nye medlemmer meldte seg inn.   
 
Aktiviteter  
Det ble avholdt månedlige medlemsmøter hos NORMAN ASA, i alt 10 møter. Til 
Solobservatoriet arrangerte OAF tre "deep sky" helgeturer og en 
solobservasjonshelg. Det ble også arrangert observasjonsturer til Bysætermosen. 
  
OAFs bibliotek hvor medlemmene kan låne astronomibøker er aktivt. Gratis utlodding 
av en astronomi bok er også en fast aktivitet på møtene. OAFs solteleskop har vært 
flittig lånt av medlemmene. 
 
Sak 3. Regnskap for 2013 
Resultatregnskap og balanse er vist i eget vedlegg.  
 
Sak 4. Kontingent 2014 
Basert på styrebeslutning har foreningen i de siste par årene hatt høyere utgifter enn 
inntekter. Underskuddet er mindre i 2013 enn 2012, men et underskudd på mellom 3 
og 6.000kr kan uansett ikke fortsette. Dersom man stipulerer et underskudd på 
3500kr betyr det en økning på kr 63 i medlemsavgiften om denne skal dekkes inn. 
Det anbefales å øke medlemskontingenten med kr 50, til kr 150. Samtidig må 
møteutgiftene reduseres noe.  
 
Styret foreslår derfor at kontingenten økes til kr.150.  
 
Det er noen medlemmer som har betalt medlemskontingent for flere år fremover, og 
styret ber om tilslutning til at disse må etterbetale økningen. 
 



Likelededes ønsker styrer å etablere som en regel at medlemmene kun kan betale 
for et år av gangen.   
 
Sak 6. Valg  
Ingen av styrets medlemmer ønsker å slutte det foreslås derfor at styret forblir 
uforandret i 2014. 
 
Hosle, 10. mars  2014 
 
For styret 
 
Stig Foss  


