
Hallands Astronomiska Sällskap 
Extra årsmöte på Plönningeobservatoriet 2019-04-24 

 
Dagordning: 

● Paragraf 1 i stadgarna. Ändra namn på Hallands Astronomiska Sällskap till Hallands 
Astronomiska Förening. 

● Paragraf 9 i stadgarna säger att det ska vara en suppleant i styrelsen, detta ska 
ändras till två suppleanter. 

● Beslut om att trycka en folder med HAS-information. 3000 kr kostar det. 
● Resa till Ven med Astronomiska sällskapet Tycho Brahe. 
● Fler medlemmar under 25 år. 

 
 

1. Mötet öppnas av Charlotte S Helin. 
2. Bytet av namn från Hallands Astronomiska Sällskap till Hallands Astronomiska 

Förening godkänns. HAS behålls som förkortning. 
3. Paragraf 9 i stadgarna ändras till att två suppleanter ska sitta i styrelsen. 
4. Tryck av en informationsfolder, 1000 ex för 3000 kr godkänns. Trycket ska utföras av 

Grafika i Falkenberg. 
5. Astronomiska sällskapet Tycho Brahe vill göra en gemensam resa med HAS till Ven. 

Datumförslag 1 juni eller 15 juni. Charlotte kontaktar Peter Linde (ASTB). 
6. Önskemål om att fokusera på att få in fler ungdomar i HAS.  
7. Övrigt: 

 
Bygget av månrovern går framåt. Den byggs i skala 1:2 och ska fördröja kommunikationen 
enkel väg med ca 1,2 sekunder som motsvarar tiden för radiovågor att nå månen. 
20 juli ska vi ha en aktivitet på Plönninge för att uppmärksamma att det är 50 år sedan 
Apollo 11 landade på månen. 
Rovern ska även vara med på ett evenemnag på Götaplatsen med Hasselbladstiftelsen den 
19 september. 
 
HAS del i Swedish allsky meteor network går framåt. Ritningarna är klara och utrustningen 
ska testköras kommande veckor (ej optiken). 
 
Vännerna från Asociación Astronómica Cruz del Norte i Spanien vill resa till Sverige och 
besöka HAS. De kommer dela med sig av deras erfarenhet inom astrofotografering, både 
hård- och mjukvara. 
 
Tankar kom upp om namngivning av våra två teleskopbyggnader. Frida Palmér och Janne 
Rydberg är förslag som kom fram. 
 
Vid pennan. 
Stefan Bengtsson 


