
 

 

Röstsedel till 

Alvar Appeltoffts Minnespris 
2005 

 

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, ett konstverk och en penningsumma motsvar-
ande 1 000 kr i 1985 års penningvärde (i år 1 800 kr). 
Det utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt 
arbete av bestående 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; 
2002: Sten Thaning; 2003: Carolina Gómez Lagerlöf; 
2004: Nicolas Krizan. 

Vem får rösta? 
Rösträtt tillfaller envar som var aktiv inom svensk sf-
fandom senast den 31 december 2004 (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 Alvarpriset för år 2005. Fyll i 
röstsedeln (eller en kopia) och sänd den till SAAM. 
Placera den kandidat du i första hand föredrar på rad 1, 
den kandidat du i andra hand föredrar på rad 2, och – 
om du vill – ett tredjehandsval på rad 3. Om du inte vill 
skriva in egen en kandidat utöver de två nominerade 
lämnar du tredje raden tom. Det är inte tillåtet att ange 
samma kandidat 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 ditt andra- (och 
eventuellt tredje-)handsalternativ. 

Vad gör man med röstsedeln? 
Kontrollera att du fyllt i röstsedeln rätt och sänd den 
sedan till SAAM, c/o Johan Anglemark, 
Lingonvägen 10, 743 40 Storvreta så att den är 
framme senast torsdagen den 12 oktober 2006. Fram 
till lördagen den 14 oktober kl. 12.00 går det också att 
lämna röstsedeln direkt i handen på SAAM:s rep-
resentanter på sf-kongressen Swecon 2006 – Imagicon 
i Stockholm. SAAM:s styrelse räknar sedan samman 
rösterna, bedömer giltigheten av eventuella tveksamma 
röster och offentliggör resultatet. 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 
Johan Jönsson 
Johan Jönsson, eller Julle som han brukar kallas, är 
nitton år gammal, bor i Vänersborg och pluggar i 
Göteborg. Hans väg in i fandom var via e-postlistan 
Skriva, där han har publicerat noveller och diskuterat 
det mesta mellan himmel och jord i över fem år. Hans 
noveller har också publicerats bland annat i förlaget 
Schakts antologier och i tidskriften Komma. 
 Med tiden hittade han vägen till Sverifandomlistan 
och har varit med på Fanaclistan sedan den skapades; 
det är framför allt där fandom har lärt känna honom. 
 Han driver sedan något år tillbaka webbloggen 
Månskensdans – mansken.blogspot.com – där han 
framför allt skriver om om sina passioner: litteratur, 
huvudsakligen men inte enbart sf och fantasy, och 
språk. Skriverier om sf och fantasy har han även i rikt 
mått publicerat inom ramen för fantasyföreningen 
Catahya, vars ordförande han även varit; fler än 70 
recensioner eller korta bokanmälningar samt ett tjugotal 
andra, längre artiklar och intervjuer och annat – se 
www.catahya.net/community/medlem.asp?id=10. Han 
har upprepade gånger presenterat fandom för Catahyas 
medlemmar och försökt intressera dem för kongresser. 
 Till sf-kongressen Conversation tog han initiativ till 
ett temafanzine om de samtalsämnen som kommer att 
beröras och han har även bidragit till andra fanzines. 
 Vid det här laget inser du sanningen: Sällan har en 
mer värdig Alvarvinnare presenterats på en röstsedel! 
 

Britt-Louise Viklund 
Britt-Louise, eller Judge BLV som hon kallas av de 
insatta (hon arbetar som åklagare), kom inte i kontakt 
med fandom förrän i relativt vuxna år, 1989 när hon 
nästan hade hunnit fylla trettio. Hon engagerade sig då 
med liv och lust i den då nystartade Linköpings-
fandomen och har suttit i kommittén för samtliga 
Confuse sedan den första 1991. 
 Britt-Louise har också varit en av hörnstenarna i 
LSFF:s aktiviteter på alla sätt, initiativtagare till såväl 
fester och bokmöten som tv-tittande, men hennes 
huvudsakliga engagemang i fandom har varit som 
kongressarrangör. 
 Hon har som ovan nämnts varit ledande i arbetet 
med LSFF:s kongresser genom alla år, hon har lånats in 
som programpiska på andra svenska kongresser, varit en 
av initiativtagarna till den litteraturfokuserade kongres-
sen Conversation i år samt var engagerad i 2005 års 
europeiska världskongress, både som svensk agent och i 
det praktiska arbetet under kongressen. 
 Britt-Louise är en av de fans som ser till att komma 
iväg på samtliga svenska kongresser, alla brittiska 
påskkongresser och alla världskongresser och hon 
engagerar sig alltid som gopher om hon får möjlighet. 
 Hon har även varit ledamot av Alvarfondens styrelse 
sedan 1998. 
 Vid det här laget inser du sanningen: Sällan har en 
mer värdig Alvarvinnare presenterats på en röstsedel!

 

Jag röstar på: 
1 ....................................................................  
2 ....................................................................  
(3 ................................................................... ) 
 
Fyll i första-, andra- och (om du vill) tredjehands-
alternativ. Siffrorna är inte poängtal. 1 är värt mer än 2 
och 2 mer än 3! Obs! Du kan rösta på andra än de 
nominerade. 

Namnteckning: 
.......................................................................  
Datum: .........................................................  

Namn och adress: 
.......................................................................  
.......................................................................  
.......................................................................  
E-post: ...........................................................  

 
Person som kan intyga att jag varit aktiv i svensk SF-
fandom senast 31 december 2004: 
 
Namn: ...................................................................  
Telefon: .................................................................  
 
Alternativt: 

 Jag var medlem i SFSF senast 2004 
 Jag var medlem i SFF senast 2004 
 Jag var medlem i LSFF senast 2004 
 Jag var medlem i Sigma TC senast 2004 
 Jag var medlem i USSFF senast 2004 

 
Återtryck av denna röstsedel uppmuntras, förutsatt att 
texten återges ordagrant. Exemplar av den kan erhållas 
från Stiftelsens ordförande: 
 
Johan Anglemark, Lingonvägen 10, 743 40 Storvreta. 
 
Den finns också som PDF på www.alvarfonden.org 


