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Vad är Alvar Appeltoffts
Minnespris?
Alvar Appeltoffts Minnespris delas årligen ut av den
ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond
(SAAM) till minne av den legendariske svenske
science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort
1976. SAAM:s kapital kommer från frivilliga dona-
tioner. ”Alvarpriset”, som det populärt kallas, bekostas
med medel ur fondens avkastning och har utdelats
varje år sedan 1977. Priset betraktas allmänt som
svensk sf-fandoms mest betydelsefulla och består av ett
diplom och en penningsumma motsvarande 1 000 kr i
1985 års penningvärde (i år 1 800 kr). Det utdelas ”för
omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestå-
ende värde inom svensk science fiction-fandom”, och
pristagaren utses varje år efter en rådgivande allmän
omröstning inom svensk sf-fandom.

Sedan 1977 har följande personer tilldelats Alvar-
priset: 1977: Alvar Appeltofft (postumt); 1978: Ahrvid
Engholm; 1979: Anders Bellis och Rune Forsgren
(delat pris); 1980: Erik Andersson; 1981: David Nes-
sle; 1982: Mika Henry Tenhovaara; 1983: Kaj Harju;
1984: Maths Claesson; 1985: Lars-Arne Karlsson;
1986: Michael Svensson; 1987: Jan Risheden; 1988:
Malte Andreasson och Martin Andreasson (delat pris);
1989: Lennart Uhlin; 1990: Ylva Spångberg; 1991:
Marcel Quarfood; 1992: Andreas Björklind och Carina
Björklind (delat pris); 1993: Holger Eliasson och Chris
Loneberg (delat pris); 1994: Magnus Eriksson; 1995:
Lars Olsson; 1996: Tommy Persson; 1997: Hans Pers-
son; 1998: Johan Anglemark; 1999: Lars-Olov Strand-
berg; 2000: Anna Davour; 2001: Wolf von Witting.

Vem får rösta?
Rösträtt tillfaller envar som var aktiv inom svensk sf-
fandom senast den 31 december 2001 (i anknytning till
fanzines, föreningar, pubmöten, e-postlistor och/eller
kongresser). Misstänker du att ditt namn kan vara okänt
för SAAM:s styrelse ska du ange namnet på någon
person som känner dig väl och som är bekant för
SAAM:s styrelse. Bifoga adress och telefonnummer.

Hur röstar man?
Läs igenom denna röstsedel och försök bilda dig en
uppfattning om vem som enligt din åsikt är mest
lämpad att erhålla årets Alvarpris. Fyll i röstsedeln
(eller en kopia) och sänd den till SAAM. Placera den
kandidat du i första hand föredrar på linje 1, den kan-
didat du i andra hand föredrar på linje 2, och så vidare.
Du kan också ange en kandidat som inte är bland de
nominerade. Det är inte tillåtet att ange samma kan-
didat på två ställen i rangordningen.

Hur räknas rösterna?
Röstsammanräkningen följer det australiska valsys-
temet och sker på följande sätt: Röstsedlarna fördelas
bland kandidaterna enligt förstahandsalternativen. Den
som då har egen majoritet vinner. Har ingen kandidat
egen majoritet avlägsnas röstsedlarna för den kandidat
som har minst antal förstahandsröster och fördelas på
de återstående kandidaterna enligt andrahandsalter-
nativen. Har fortfarande ingen egen majoritet upprepas
proceduren tills någon har vunnit. Detta system garan-
terar majoritetsvinst och att alla röster hela tiden är
med och påverkar sammanräkningen. Det är därför
mycket viktigt att du verkligen anger dina andra- och
tredjehandsalternativ.

Vad gör man med röstsedeln?
Kontrollera att du fyllt i röstsedeln rätt och sänd den
sedan till Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond, Box
3273, 103 65 Stockholm så att den är framme senast
torsdagen den 14 augusti 2003. Fram till lördagen den
16 augusti kl. 14.00 går det också att lämna röstsedeln
direkt i handen på SAAM:s representanter på sf-
kongressen Swecon 2003 i Uppsala. SAAM:s styrelse
räknar sedan samman rösterna, bedömer giltigheten av
eventuella tveksamma röster och offentliggör resulta-
tet. Formellt är denna omröstning rådgivande, men
styrelsen har förklarat att dess vinnare ska erhålla årets
Alvarpris (såvida inte eventuellt röstfusk eller annat
gör röstresultatet meningslöst). Styrelsens beslut kan
inte överklagas.



Årets kandidater
Carolina Gómez Lagerlöf
Carolina Gómez Lagerlöf har trappat upp sin fan-
aktivitet på ett märkbart sätt de senaste fem åren. Hon
har varit ordförande för såväl Skandinavisk Förening
för Science Fiction som för Stiftelsen Alvar Appeltoffts
Minnesfond, hon sitter i Tolkiensällskapet Forodrims
styrelse och har varit ordförande för eller drivande kraft
bakom kongresser (bl.a. Fantastika 2001, det årets
Swecon samt årets Fantastika 2003). På flera sätt kan
hon sägas ha gått i Lars-Olovs fotspår. Vi väntar med
spänning på hennes första diabildsvisning i fandom.

Carolinas fanniska gärning har sällan stått i ramp-
ljuset, men ingen i svensk fandom har kunnat undgå att
märka vilken stöttepelare hon har kommit att bli.

Carolina Gómez Lagerlöf är en fannisk råkraft som
aldrig förtröttas. Fans som Carolina kan man lita på i
vått och torrt; få förtjänar Alvarpriset mer än hon!

Karl-Johan Norén
Karl-Johan Norén har de senaste fem åren makat åt sig
en plats i sverifandoms rampljus. Han har gett ut e-fan-
zinet  Sextant och  en  serie  knallgula  nyhetsfanzines
(Fandoms kommunnytt – vissa av dem som väggfan-
zines!) och har därutöver suttit med i kommittén för
flera Stockholmskongresser  (som exempelvis Nasacon
2000, Fantastika 2001 och Fantastika 2003). På Karl-
Johans initiativ drogs SFSF:s pubmöten i Stockholm
igång och han har till och med utsetts till heders-

upsalafan efter att ett antal gånger ha cyklat de över fem
milen till Uppsala för att vara med på pubmöten där.
Han har varit medarrangör för SFF-pollen och han hyser
ett starkt intresse för mekaniska skrivmaskiner. Inget
fanniskt är honom främmande.

Karl-Johan Norén är oförtröttlig och hittar ständigt
på nya sätt att offra sig för fandom. Fans som Karl-
Johan kan man lita på i vått och torrt; få förtjänar
Alvarpriset mer än han!

Sten Thaning
Sten Thaning har de senaste åren kommit att bli ett nav i
Upsalafandoms verksamhet. Hans kåserande, intelli-
genta och ibland godmodigt syrliga fanzines (främst
Stens sax & PC) har tagit fandom med storm och höjts
till skyarna – år 2002 sopade han banan med de andra
nominerade i SFF-pollen.

Sten är emellertid inte bara Sveriges för närvarande
mest uppskattade fanzineskribent, utan har även varit
involverad i arrangerandet av de senaste årens större
och mindre Upsalakongresser (Sf-konfekt, En bättre
konfekt, Swecon 1999 och Ghöstacon II). För att kröna
denna karriär tog han i fjol initiativet till Swecon 2003 i
Upsala, vars kommitté han nu styr med fast och upplyst
hand, kaffe och italiensk choklad.

Sten Thaning är sannolikt inte riktigt klok och det
ska vi vara glada för. Fans som Sten kan man lita på i
vått och torrt; få förtjänar Alvarpriset mer än han!

Jag röstar på:
1 ....................................................................
2 ....................................................................
3 ....................................................................

Fyll i första-, andra- och tredjehandsalternativ. Obser-
vera att siffrorna inte är poängtal. 1 är värt mer än 2 och
så vidare! Observera att du kan rösta på andra kandi-
dater än de nominerade.

Namnteckning:
.......................................................................

Namn och adress:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Person som kan intyga att jag varit aktiv i svensk SF-
fandom senast 31 december 2001:

Namn: ..................................................................
Telefon: ...............................................................

Alternativt:
 Jag var medlem i SFSF senast 2001
 Jag var medlem i SFF senast 2001
 Jag var medlem i LSFF senast 2001
 Jag var medlem i Sigma TC senast 2001

Återtryck av denna röstsedel uppmuntras, förutsatt att
texten återges ordagrant. Exemplar av den kan erhållas
från Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond, Box
3273, 103 65 Stockholm.


