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Innledning
Ved siste årsmøte (6. februar 2013) overtok et helt nytt styre i Norsk Astrologisk Forening – samtlige
fra det tidligere styret valgte å trekke seg fra sine verv. Så 2013 har vært et overgangsår, hvor mye tid
i styret er gått med til å finne ”vår vei” i forhold til å drifte foreningen videre, samt å finne ut av
hvordan ting rent praktisk er blitt gjort tidligere år. Mye positivt er skjedd, og vi har fått gjort en del
endringer som er beskrevet i denne rapporten.

Styrets aktiviteter
Det nye styret har forsøkt å få til en enklere organisering med færre verv. Styret i Norsk Astrologisk
Forening pr 31.12.2013 hadde følgende sammensetning:
Leder: Anny Rønning, Mjøndalen.
Nestleder/Sekretær: Norun Sanderson, Oslo.
Medlemskontakt: Anne Britt Lund, Trondheim.
Styremedlem: Jan-Erik Midjo, Lillehammer.
Styremedlem: Sol With Jonassen, Bergen.
Redaktør: Hege Bruce, Oslo (f.o.m. Astrologisk Forum nr. 3/2013)
Varamedlem: Rita Guddal Wilhelmsen, Askim.
Kasserer for foreningen har også i 2013 vært ekstern (ikke styremedlem): Gry Bruce Cassidy.
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Styremøter 2013
Det ble i 2013 avholdt to styremøter i regi av avtroppende styre, 23.1 og 6.2 (årsmøtet). Etter
årsmøtet i februar, skulle det nye styret konstituere seg og overta foreningens virke. Første
styremøte for det nye styret ble avholdt 6.4.2013 i Oslo. De resterende styremøtene ble avholdt som
telefonmøte eller videomøte. Til sammen har det nye styret avholdt 7 styremøter etter overtakelse:
6.4, 7.5 (ekstraordinær generalforsamling), 18.6, 7.8, 27.8, 17.10, 22.10 og 28.11. Ekstraordinær
generalforsamling ble avholdt 7.5. på Kaffistova i Oslo, for å få valgt inn nye styremedlemmer som
ikke hadde blitt valgt inn på årsmøtet i februar.
Medlemstall
Foreningen hadde 277 medlemmer ved utgangen av året 2013. Dette tallet inkluderer gratis-, bytteog æresmedlemmer. Det er i 2013 tatt flere grep for å nå ut til folk og forsøke å få flere medlemmer.
Blant annet er det opprettet to nye sider på Facebook, en blogg, og en ny medlemsside på web med
elektronisk innmeldingsskjema.
Lokalgrupper
Arbeidet med å danne lokalgrupper av Norsk Astrologisk Forening er noe styret ser på som en viktig
oppgave for foreningen. Vi har gjennom året oppfordret medlemmene til å danne lokalgrupper
gjennom bladet og foreningens Facebook-side. Foreningens leder har vært i kontakt med
medlemmer ulike steder i landet for å forsøke å kartlegge hva som finnes av aktive astrologimiljøer.
Det har vist seg at flere steder i landet er medlemmene såpass geografisk spredt at det er vanskelig å
danne og opprettholde lokale grupper. Det har vært liten oppslutning om å drifte de lokallag som
allerede er i gang, og det er vel riktig å kunne si at de ligger mer eller mindre brakk, bortsett fra Oslo
og Trondheim. Trondheim er imidlertid ikke underlagt NAF, men de jobber for den gode sak, og gjør
en veldig bra jobb. Vi henviser til det som står om lokale aktiviteter i denne rapporten for mer om
hva de to lokalgruppene har gjort i 2013.
Arbeidet med lokalgrupper vil fortsette, og vi vil komme tilbake til det senere.

Lokale aktiviteter
Det er kun Oslo og Trondheim som har meldt inn aktiviteter til foreningen i 2013. Vi oppfordrer våre
medlemmer om å melde inn lokale aktiviteter relatert til astrologi slik at vi kan legge de ut på våre
websider og slik vise hvor det skjer noe av astrologisk interesse i hele landet. Det er ikke noe krav om
at det er dannet en lokalforening/-gruppe for at vi skal legge det ut på websidene. Hvis det er
medlemmer som har dannet eller vurderer å danne en astrologigruppe eller -forening, vil vi gjerne
vite at dette også, slik at vi kan presentere det på våre websider. Slik håper vi å kunne være med å
synliggjøre det astrologiske miljøet i Norge.
Aktiviteter i Oslo 2013
Etter reorganisering og nytt styre, ble Oslo Astrologigruppe (undergruppe av NAF) dannet i Oslo, som
vedtatt på styremøte 23.1.2013 med flere fra det gamle styret som drivkrefter. Kontaktperson for
gruppen i 2013 har vært Hilde T. Diesen. (Gro Elisabeth Johnsen har tatt over som kontaktperson i
2014.)
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Våren 2013 ble det, i tillegg til årsmøtet, avholdt 6 møter, alle på Unity senteret. Vårens program var
som følger:
30.1: Guliano Zorza – Uranus og frihet, hvordan utvikle frihet og fellestiltak.
20.2: Jardar Lunde – Tolkning med modell til stede.
6.3: Gisle Henden – Direksjoner.
20.3: Debattkveld. Tema: Solbuedireksjoner.
10.4. og 24.4: Speakers Corner.
Høsten 2013 hadde Oslogruppen planlagt 4 møter på Unity senteret. Gruppen valgte denne høsten å
satse på mer kollokvieaktige møter hvor alle fremmøtte kan bidra, og de hadde derfor ikke fastsatt
noe tema for møtene på forhånd. Datoene for møtene høsten 2013 var satt til 4.9, 2.10, 6.11, 4.12.
De to siste møtene måtte dessverre avlyses.
Polaris astrologikonferanse gikk av stabelen 5.-7. april 2013, med mange kjente navn både fra innog utland, og et godt og variert program. Konferansen, som er uavhengig av NAF, ble arrangert av Sol
With Jonassen. Foreningen fikk markert seg godt på konferansen gjennom stand og annonsering i
programmet. I tillegg ble det nye styret i foreningen presentert for deltakerne på konferansen.
Aktiviteter i Trondheim 2013:
Trondheim Astrologiske Forening (uavhengig av NAF) holdt til sammen 7 møter i 2013.
Vårens program i Trondheim, alle møtene på Gerhard Schønnings skole:
14.2: Tolking av horoskop i plenum. Ledet av astrolog Dag Knapstad.
14.3: Progressiv måne i tegn og hus. Foredrag ved astrolog Anne Britt Lund.
10.4: Karmahoroskop. Foredrag ved astrolog Roar Krogshus.
Høstens aktiviteter i Trondheim besto hovedsakelig av åpne møter (astrologisk arbeidsgruppe) uten
noe fastsatt program, hvor tema av interesse kunne diskuteres blant de fremmøtte. I tillegg sto et
foredrag av Christian Paaske med tema ”Hvordan gi effektive og dyptgående astrologiske
konsultasjoner?” på programmet. Møtene ble avholdt følgende datoer: 19.9, 17.10, 14.11 (foredrag
v/Christian Paaske), og 12.12, alle på Manumu bokhandel. Videre overtok Rakel Bredesen som
kontaktperson for Trondheim Astrologiske Forening i løpet av 2013.

Astrologisk Forum
Astrologisk Forum kom også i 2013 ut i fire utgaver. Bladet har gjennomgått en del endringer
forbindelse med overgang til nytt styre i foreningen, blant annet i forbindelse med redaktørvervet. Vi
ser oss veldig godt fornøyd med utviklingen av Astrologisk Forum dette året, både innholds- og
layoutmessig.
Redaksjonen pr 31.12.2013. Redaktør: Hege Bruce. Redaksjonsmedlemmer: Sol W. Jonassen
(fagansvarlig), Jan Erik Midjo. Layout: Christian Paaske.
I løpet av året har det vært en del endringer i redaksjonen, som kan sees i oversikten nedenfor.
Redaksjon AF nr 1/2013. Redaktør: Bjørn Rune Nøkleby. Layout: Ivar Abusdal.
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Redaksjon AF nr 2/2013. Redaktør: Gro Elisabeth Johnsen. Redaksjonsmedlemmer: Sol W. Jonassen.
Layout: Christian Paaske. Jubileumsnummer i anledning 33 år siden første utgivelse av bladet.
Redaksjon AF nr 3/2013 og nr 4/2013. Redaktør: Hege Bruce. Redaksjonsmedlemmer: Sol W.
Jonassen (fagansvarlig), Jan Erik Midjo. Layout: Christian Paaske.
Astrolog-guiden, som er et tilbud til våre medlemmer, blir nå kontinuerlig oppdatert og skal være
identisk med Astrolog-guiden på websiden til foreningen. Når det gjelder korrektur i bladet, så vil
dette hele tiden være en utfordring, og vi ser dette som et viktig element vi må ta på alvor.
Det har vært en del skifter av logo i årenes løp, noe som ikke er heldig for gjenkjennelseseffekten.
Det er i styret enstemmig vedtatt å bruke den logoen foreningen tok i bruk i 2006 på forsiden, og
samtidig ha en ensartet logo for bladet slik at Astrologisk Forum fremstår som lett gjenkjennelig for
foreningens medlemmer og andre.

Web og Facebook
Nettsidene har vært jevnlig oppdatert i 2013. For å få generert mer trafikk inn mot hjemmesidene ble
det i august opprettet en blogg for Astrologisk Forum hvor redaksjonen legger ut stoff relatert til
bladet, og vi har i løpet av året fått to nye sider på Facebook. Det er også opprettet en ny
medlemsside med elektronisk innmeldingsskjema.
Synlighet på sosiale medier blir stadig viktigere, da det i økende grad er der folk flest orienterer seg
om hva som skjer i verden og innenfor sine interesseområder. Derfor har det nye styret valgt å
fokusere mer på å øke aktiviteten på Facebook, og samtidig prøve å få dirigert mer trafikk inn mot
foreningens websider. Som et ledd i dette, fikk Astrologisk Forum sin egen side på Facebook i løpet
av sommeren. Her kan redaksjonen annonsere smakebiter fra bladet, og legge ut meldinger om saker
av interesse for publikum. Videre fikk foreningen i desember helt ny Facebook-side, hvor både styret
og medlemmer kan legge ut kunngjøringer og saker av interesse. Facebook-siden som tidligere var
brukt foreningen er nå overtatt av Oslogruppa.
I 2013 har vi begynt å ta i bruk verktøyet Wordpress, som er et verktøy for å håndtere webinnhold
(content management system, cms). Bruk av et verktøy som Wordpress forenkler vedlikehold og
oppdatering av websidene vesentlig og åpner også opp for at folk uten kunnskap om HTML/CSS og
webprogrammering kan legge ut innhold på våre nettsider. Dette vil gi bedre muligheter for at flere i
styret, og på sikt eventuelt lokalgrupper, kan oppdatere og legge ut innhold på nettsidene. Det er
ønskelig og etter hvert flytte alt innholdet på foreningens nettsider over til denne plattformen, slik at
dagens nettløsning erstattes. For øyeblikket er dette arbeidet startet opp, og vi håper å ferdigstille
det i løpet av første halvdel av 2014.
Besøk på nettsidene viser en beskjeden økning i antall unike gjester i 2013, med 5426 mot 3454 i
2012 og 3511 i 2011 (Tabell 1). Antall besøk pr unike gjest er relativt uendret fra de to foregående
årene, men vi kan se en liten årlig økning i antall sider hver besøkende er innom når de først er på
nettstedet (Tabell 2).
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Tabell 1. Årsoversikt webaktivitet 2011-2013.

Antall unike gjester
Antall besøk
Antall sider

2011
3511
5691
13783

2012
3454
4562
12589

2013
5426
7621
25421

Tabell 2. Årsoversikt besøk pr unike gjest og antall sider pr besøk web 2011-2013.

Besøk pr unike gjest
Sider pr besøk

2011

2012

2013

1,6
2,4

1,3
2,8

1,4
3,3

Økonomi
På den økonomiske siden går alt sin gang, og årsregnskapet med resultat vil bli presentert og gått
gjennom på årsmøtet som er den 12.februar 2014. Det er først og fremst gjennom en økt
medlemsmasse og økte annonseinntekter foreningen kan få nye innkomster, samt gjennom å følge
opp med purringer.
Når det gjelder medlemmer er det absolutt fremgang, og vi har økt medlemsmassen i 2013. Vi satser
på å kunne beholde både prisen på medlemskap og bladets utsalgspris på det nivået som vi har pr. i
dag. Vi arbeider også kontinuerlig med å få inn flere annonsører, både til bladet og til websidene, da
også dette er en viktig inntektskilde for foreningen.
Som sikkert mange har sett fremstår bladet med en flott identitet, og forandringene som skjer blir
gjort fra vår side for å kunne tilfredsstille medlemmene og leserne.
For øvrig kommer vi til å sende ut fakturaene pr. post da det kan forekomme skifte av e-postadresse
hos medlemmer, og dette blir ikke alltid meldt ifra til medlemskontakten vår.
Vi vil komme tilbake til dette.

Videre arbeid og planer for 2014
Foreningens vedtekter, slik de fremstår i dag, trenger en oppdatering slik at de står mer i samsvar
med endringene foreningen har gjennomgått de siste årene. Som eksempel kan nevnes den foretatte
sammenslåingen av abonnement og medlemskap, samt den reorganisering som er skjedd det siste
året. I tillegg vil foreningens intensjoner om å ha lokalgrupper kreve endringer i vedtektene før dette
kan realiseres. Dessverre har det i 2013 ikke blitt så mye tid som ønsket til dette arbeidet. Derfor vil
arbeidet med gjennomgang og endring av vedtektene fortsette etter årsmøtet i 2014.
Når det gjelder web, er vi som tidligere nevnt i gang med å flytte innholdet på eksisterende nettsider
over til Wordpress, og har som mål å få dette ferdig første halvdel av 2014. Vi ser også for oss at
lokale astrologigrupper kan gis større plass for å presentere seg selv og sine aktiviteter på våre
nettsider.
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En av intensjonene med å skape et landsstyre, er nettopp å kunne være en pådriver til lokale
astrologiforeninger som er en del av NAF. Her vil de enkelte få hjelp gjennom f.eks. å kunne være
med å kontakte medlemmer i nærmiljøene. Vi kan imidlertid ikke gi fra oss medlemslister, men som
sagt være et bindeledd.
Vi vil i 2014 gjøre en fortsatt innsats for å få flere medlemmer til foreningen, blant annet gjennom
bruk av Facebook og foreningens nettsider. Videre vil det også i 2014 være et fokus på å få flere
annonsører til Astrologisk Forum og til nettsidene. Ved å kunne spre informasjon om Norsk
Astrologisk Forening vil det være med å gjøre oss ytterligere kjent, og dermed lette jobben med
annonseringsinntekter. Dette gjennom web og blad.

Informasjon om valg
Valgkomiteen består av følgende medlemmer:




Gro Elisabeth Johnsen
Jardar Lunde
Atle Skretting

Følgende styreverv er på valg:




Leder Anny Rønning. (Leder: 1 år)
Nestleder Norun Sanderson (innehar også verv som sekretær). (Nestleder: 1 år)
Redaktør Hege Bruce (ikke formelt valgt inn i styret tidligere).

I henhold til vedtektene § 14, velges leder- og nestledervervet for 1 år av gangen, og i følge § 15 og §
25 skal redaktøren av Astrologisk Forum være valgt inn som styremedlem.
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