
  

ÖAS tackar alla medlemmar som valt att bli e-medlemmar och därmed får Cygnus digitalt, då det sparar både 
på miljön och på vårt arbete! Vi ser därför gärna att så många som möjligt blir e-medlemmar och tar därför 
tacksamt emot anmälning om detta via mail till sekreteraren: sekreterare@astronomi-oas.nu Som e-medlem 
får du meddelanden via e-post om aktuella händelser och när en ny CYGNUS finns att hämta. 

Torsdag  21 
september               

kl 19:00 
 

Observationskväll tillsammans med Norrköpings 
astronomiska klubb (NAK) vid Landeryds 
observatorium. Visning av observatoriet och 
stjärnhimlen (dock endast vid klart väder).

Lördag 23 september kl 15.00 
 

Astronomins dag & natt, det årliga evenemanget 
där universum görs tillgängligt för Sverige. Öppet 
hus på Landeryds observatorium.

Torsdag 19 oktober      
          

kl 18.00 ÖAS höstmöte. Plats: Fysikhuset på Linköpings 
universitet. Fastställande av årsavgifter 2018. 
Sedan ett intressant föredrag av idéhistoriker 
Johan Kärnfält om: 

”Knut Lundmark och galaxastronomiens historia”.

Måndag-onsdag 
20-22 november  

kl 19.00 ÖAS observationsvecka. Plats Landeryds 
observatorium/Värmestugan. I händelse stjärnklart 
väder är observatoriet öppet.  

Torsdag 23 november  
            

kl 19.00 Avslutning på observationsveckan och då öppet 
på Landeryds observatorium oberoende av 
vädret. Ett föredrag om en stjärnbild hålls i 
Värmestugan och därefter hoppas vi på att får se 
en del stjärnor också.

ÖAS aktiviteter hösten 2017

Nu är det sommar men det dröjer inte så länge tills kvällarna börjar mörkna och vi åter kan börja studera 
stjärnhimlen. Vintergatan syns fint i Sommartriangeln. Där finns också stjärnbilden Svanen (Cygnus) som 
fått ge namnet till detta medlemsblad. 
ÖAS program för hösten 2017 och ÖAS styrelse hälsar dig varmt välkommen att dela i de olika aktiviteterna 
som presenteras här.
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ÖAS årsmöte: Utdrag ur protokollet 16/3 2017

Vid det efterföljande konstituerande mötet bestämdes 
styrelsemedlemmarnas uppgifter till: 
 
Ordförande     Åsa Thorén                   
Vice ordförande Bengt-Erik Söderström 
Kassör (samt webbmaster)   Anders Hartman
Sekreterare Anders Wettergren
Ledamot     Carl Öhman (observatoriechef
Ledamot Per Börjesson 
Ledamot              Sven Magnusson                                
                                                   Ledamot
Lena Ljungars

Val av ordförande
Åsa Thorén valdes enhälligt till ny ordförande för perioden mars 2017 – mars 
2018 (ett år i taget)

§ 9

Val av och styrelseledamöter 
Följande 2 styrelseledamöter har föreslagits för perioden 2017/2018:
        omval Anders Wettergren
        omval Per Börjesson
        

Följande styrelseledamöter är redan valda för perioden 2017/2018 
        Sven Magnusson 
        Anders Hartman
        Carl Öhman
        Lena Ljungars
        Bengt-Erik Söderström

Mötesdeltagarna godkände förslagen

§ 10

Val av två revisorer
Valberedningens förslag för revisorer år 2017 är:
Omval av Nils Sörensson
Omval av Lennart Samuelsson som suppliang. 

Mötesdeltagarna godkände förslagen

§ 11
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Observatoriet stod färdigt 1996 
och utrustades med ett 
teleskop två år senare. 
Värmestugan byggdes till 
2003. 

Vårt teleskop heter Emma och 
är ett spegelteleskop av märket 
Meade 12" LX200. Det har en 
ljusinsamlande spegel med en 
diameter på 12 tum (30 cm)

Landeryds observatorium

Emma, snart 20 år och still going strong

Introduktionskurs i handhavande av Emma. Det går alldeles utmärkt att lära 
sig använda teleskopet på egen hand. Tänk att få utforska universum i lugn 
och ro. Enstaka medlemmar som avser att utbilda sig i handhavandet av ÖAS 
teleskop är välkomna att delta i bokade visningar.
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          ÖAS POSTADRESS 

ÖAS 
c/o Anders Wettergren 
Carl Bergstens gata 17

603 78 Norrköping

POSTGIRO
431 37 13-2

SEKRETERARE
Anders Wettergren

070-0251259
sekreterare@astronomi-oas.nu

ORDFÖRANDE
Åsa Thorén

Platens väg 30
582 77 Vreta kloster
Bostad: 013-125 325
Mobil: 073 325 325

ordforande@astronomi-oas.nu

Lena Ljungars
Ledamot

styrelseledamot@astronomi-oas.nu

Per Börjesson
Ledamot

styrelseledamot@astronomi-oas.nu

Bengt-Erik Söderström
Vice ordförande

viceordforande@astronomi-oas.nu   

Anders Hartman
Kassör

kassor@astronomi-oas.nu

Carl Öhman
Observatoriechef 

styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Sven Magnussson
Ledamot

styrelseledamot@astronomi-oas.nu 

Övriga i styrelsen 

Visningar vid Landeryds observatorium kan bokas måndag till torsdag  
perioden september-oktober. Bokning sker via ÖAS hemsida. 
Visningspersoner är Bengt-Erik Söderström och Anders Hartman.
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