Norrköpings Astronomiska Klubb
Verksamhetsberättelse för året 2014
Klubbens trettiosjunde verksamhetsår var vi 42 medlemmar (två fler än under 2013).
Årsavgiften var 175 kronor, vilket även inkluderade medlemskap i Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF) och deras tidskrift Telescopium med temanumren Fokus.
Personer i samma hushåll som en ordinarie medlem har kunnat ansluta sig genom
familjemedlemskap. Detta har kostat 50 kronor per person men inkluderar
inte medlemskap i SAAF.

Hemsidan på internet
Verksamheten har som under ett flertal år kanaliserats genom hemsidan www.nak.se där
information om kommande händelser på himlen, möten, nyheter, medlemsbladet Callisto
m.m. finns tillgängligt för medlemmar och andra intresserade. Bengt-Erik Söderström
har varit webmaster.
Medlemsbladet Callisto
Detta har utkommit med tolv nummer, 57–68, och har mestadels innehållit kallelser till
möten och en kalender över vad som händer på himlen. Callisto har distribuerats i pdfform och medlemmarna har kunnat hämta den på klubbens hemsida. Sven Mårdh har
varit redaktör.
Planerade och genomförda möten
Fredag 3 januari ett observationsmöte som blev inställt på grund av mulet väder.
Torsdag 23 januari ett möte tillsammans med ÖAS vid Landeryds observatorium.
Professor Ragnar Erlandsson (ÖAS ordförande) höll ett mycket intressant föredrag om
universums accelererande expansion. Värmestugan var välfylld med mer än 20
närvarande.
Lördag 22 februari ett observationsmöte som blev inställt på grund av mulet väder.
Torsdag 6 mars ett observationsmöte som blev inställt på grund av mulet väder.
Lördag 22 mars, två dagar efter vårdagjämningen, årsmöte hemma hos Sven Mårdh i
Kättsätter med först de sedvanliga årsmötespunkterna. Sittande styrelse och revisorer
omvaldes. Håkan Norén meddelade att efter många år som ordförande blir detta det sista
året i styrelsen. Sven Mårdh bjöd på fika och informerade om stjärnhimlens
Tio-i-topp 2014. Anders Wettergren höll ett föredrag om stjärnbilden Jungfrun.
Fredag 25 april observationsmötet "Mars i april" då planeten Mars bara drygt två veckor
efter oppositionen lyste vackert röd i Jungfruns stjärnbild. Den här gången blev vi extra
många då Gamleby Amatörastronomers Förening (GAF) var på besök.

Tolv observatörer åkte till "Jörgens observationsplats" intill gravfältet i Skamby på
Vikbolandet. Med klubbens Celestron C11 och Jörgens 7-tums Meade refraktor såg vi på
planeterna Mars (den var liten), Jupiter (månen Io kom fram ur en förmörkelse runt
22.30) och Saturnus (ringarna imponerade trots planetens låga höjd, minst fyra månar
synliga, däribland Titan och Rhea), öppna stjärnhoparna M35 och M67, klotformiga
stjärnhopen M13, galaxerna M81 & M82 samt M104 (Sombrerogalaxen, imponerade,
var nog obs:ens höjdpunkt). Även dubbelstjärnan Albireo och kometen C/2012 K1
(PANSTARRS) observerades med Anders Wettergrens fågelkikare. Himlen var
fantastisk, mörk och klar. Obs:en slutade efter midnatt.
Lördag 24 maj ett observationsmöte som blev inställt på grund av mulet väder.
Tisdag 12 augusti observationsmötet "Perseid-övervakning", den traditionsenliga starten
på obs-säsongen med meteorobservationer. Tre observatörer samlades vid "Anders
observationsplats" sydväst om Klockaretorpet och såg 21 stycken meteorer, varav 20
Perseider och en sporadisk, under tidsperioden från 23:15 till 00:45.
Lördag 20 september höstmötet "Vintergatan 2014". Tio personer kom. Först en
diskussion om klubbens framtid. Efter många år i klubben och styrelsen har Sven Mårdh,
som var med om att bilda klubben år 1978, samt Håkan Norén och Jörgen Andersson,
som båda kom till klubben under 1980-talet, beslutat att inte fortsätta i styrelsen efter
nästa årsmöte. Årsavgiften för 2015 beslutades att vara oförändrad
175 kronor. Anders höll ett intressant föredrag om stjärnbilden Herkules.
Tisdag 28 oktober observationsmötet "Höstlöv och isjättar" då Vintergatan lockade med
både stjärnhopar och nebulosor samtidigt som de iskalla jätteplaneterna Uranus och
Neptunus stod bra till för observation. Åtta observatörer som i den något ljusa men klara
stjärnhimlen såg bl.a. M31 Andromedagalaxen, M57 Ringnebulosan, M27
Hantelnebulosan, de klotformiga stjärnhoparna M13 & M15, dubbelstjärnan Albireo och
dessutom den svagt blåaktiga planeten Uranus med bland annat Bengt-Eriks ETX-125
teleskop.
Tisdag 18 november ett observationsmöte som blev inställt på grund av mulet väder.
Lördag 13 december mötet "Julstjärnor i Stigtomta" då vi for iväg till Bosse & Katarina
Sandström i Stigtomta för trevligt astronomiskt samkväm denna Lucia eftermiddag. Det
var 8 personer som deltog. Eftersom vädret var mulet blev det
dock ingen observation av himlen.
Styrelse och revisorer
Styrelsens sammansättning har efter årsmötet den 22 mars varit ordförande Håkan
Norén, sekreterare Anders Wettergren, kassör Sven Mårdh, webmaster Bengt-Erik
Söderström, ledamöter Jörgen Andersson, Lena Ljungars och Katarina Sandström.
Revisorer har varit Bo Rosenqvist och Bo Sandström.
Styrelsen tackar medlemmar och andra som på olika sätt givit klubben sitt stöd.
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Kassaberättelse för året 2014
RESULTATRÄKNING 2014
Medlemsavgifter
Övrigt

Intäkter
7.675:00
20:00
7.695:00

Telescopium/SAAF
Hemsida
Porto och kuvert
Diverse
Resultat 2014

7.695:00

2013
6.225:00
0:00
6.453:50

Kostnader

2013

4.400:00
1.380:00
297:00
450:00
6.527:00

4.180:00
715:00
240:00
450:00
5.585:00

6.527:00

+1.168:00

BALANSRÄKNING 2014
INGÅENDE BALANS:
Tillgångar:
Plusgiro ...................................................7.496:62

Skulder och eget kapital:
Ackumulerat resultat ................................7.496:62

Summa tillgångar ................................... 7.496:62

Summa skulder och eget kapital ...............7.496:62

UTGÅENDE BALANS:
Tillgångar:
Plusgiro ...................................................8.664:62
...............................................................................

Skulder och eget kapital:
Ackumulerat resultat ................................7.496:62
Årets resultat ...........................................+1.168:00

Summa tillgångar................................. 8.664:62

Summa skulder och eget kapital ...........8.664:62

Dessutom ägde klubben vid årets början (värde efter avskrivningar inom parantes):
Teleskop, Celestron CPC 1100 GPS XLT (6.601:00, avskrivet 3.300 kr under 2014)
Övrigt materiel
(100:00)
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sven Mårdh, kassör
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Revisionsberättelse för året 2014
Undertecknande har granskat klubbens räkenskaper och avgiver omdömet att inkomster och
utgifter är väl redovisade och styrkta.
Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning,
föreslår vi att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
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––––––––––––––––––––––––
Bo Rosenqvist, revisor

––––––––––––––––––––––––
Bo Sandström, revisor

