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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, ett konstverk och en penningsumma motsvar-
ande 1 000 kr i 1985 års penningvärde (i år 2 000 kr). 
Det utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt 
arbete av bestående värde inom svensk science fiction-
fandom”, och pristagaren utses varje år efter en råd-
givande 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; 2005: Britt-Louise Viklund; 
2006: Johan Jönsson; 2007: Anders Reuterswärd; 
2008: Patrik Centerwall. 

Vem får rösta? 
Rösträtt tillfaller envar som var aktiv inom svensk sf-
fandom senast den 31 december 2008 (i anknytning till 
fanzines, föreningar, pubmöten, Internetmötesplatser 
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 2009. Fyll i röst-
sedeln (eller en kopia) och sänd den till SAAM. 
Placera den kandidat du i första hand föredrar på linje 
1, den kandidat 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 sam-
ma 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 dina andra- och 
tredjehandsalternativ. 

Vad gör man med röstsedeln? 
Kontrollera att du fyllt i röstsedeln rätt och sänd den 
sedan till SAAM, c/o Johan Anglemark, Lingon-
vägen 10, 743 40 Storvreta så att den är framme 
senast onsdagen den 16 juni 2010. Fram till lördagen 
den 19 juni kl. 12.00 går det också att lämna röstsedeln 
direkt i handen på SAAM:s representanter på sf-
kongressen Swecon 2010 – ConDense i Göteborg. 
SAAM:s styrelse räknar sedan samman rösterna, be-
dömer giltigheten av eventuella tveksamma röster och 
offentliggör resultatet. Formellt är denna omröstning 
endast rådgivande, men styrelsen har förklarat att dess 
vinnare ska erhålla årets Alvarpris (såvida inte even-
tuellt röstfusk eller annat gör röstresultatet menings-
löst). Styrelsens beslut kan inte överklagas. 
 
 
 



Årets kandidater 
Helena Kiel 
Helena Kiel är den där sortens obändiga entusiast som 
aldrig ger sig. Hon sitter med i Club Cosmos styrelse, 
har tidigare suttit även i West Coast Trekkers styrelse, 
och är dessutom styrelseledamot i Mithlond, Göteborgs 
Tolkiensällskap. 
 Hon verkar för samarbete mellan olika föreningar 
och olika slags fans; ingen sf eller fantasy är henne 
främmande och hon sprudlar av galna idéer som hon 
dessutom genomför. Fråga någon av de andra bakom 
fjolårets kongress i Göteborg, Alcocon 3, så får du se. 
 Helena förtjänar en minnesstaty på Avenyn! 

Inge R L Larsson 
Inge Larssons ordförandeskap för Club Cosmos för 
några år sedan var en vitamininjektion som ledde till ett 
uppsving i aktiviteten. Inge var även en drivande kraft i 
arbetet med kongressen Conviction, inte minst som 
nestor för de neofans som där skar sina första conlagrar. 
 Inges viktigaste insats kan dock vara att han drog 
igång dagens pubträffar i Göteborg. Länge var det en 
mycket solitär verksamhet, innan den kröntes med succé. 
 Inge förtjänar en minnesstaty på Avenyn! 

Lennart Svensson 
Dagtid är Lennart Svensson som vilken kock som helst, 
men om kvällarna sitter han bakom sin gamla Halda – 
numera dock i form av en Macintosh – och spottar ur sig 
blogginlägg och science fiction som han ger ut på eget 
förlag. 
 Andra fans har lagt ner sina fanzines och trappat ner 
på skrivandet – Lennart däremot har trappat upp och är 
utan tvivel svensk fandoms flitigaste fanskribent för 
närvarande. Noveller och kåserier sprutar ur honom. 
 Lennart förtjänar en minnesstaty på Avenyn! 

Jonas Wissting 
Jonas Wissting är en väldigt social fan som sedan länge 
varit aktiv i de flesta av LSFF:s aktiviteter. Han är den 
som ställer upp och hjälper till när något behöver göras 
eller om någon behöver en hjälpande hand. 
 Jonas har entusiastiskt engagerat sig både i Sverige 
och utomlands. Han har varit en klippa vid planeringen 
och genomförandet av kongresser i såväl Linköping som 
Stockholm och Mariehamn och han far osjälviskt runt på 
alla kongresser och står för ljud och mikrofoner. 
 Jonas förtjänar en minnesstaty på Avenyn!

 

 
Jag röstar på: 
1  ....................................................................  
2  ....................................................................  
3  ....................................................................  
4  ....................................................................  
 

Fyll i så många av du vill av första-, andra-, tredje- och 
fjärdehandsalternativen. Observera att siffrorna inte är 
poängtal. 1 är värt mer än 2 och så vidare. Du kan även 
rösta på andra kandidater 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 2008: 
 
Namn:  ..................................................................  
Tfn/e-post:  ...........................................................  
 
Alternativt: 

 Jag var medlem i Club Cosmos senast 2008 
 Jag var medlem i LSFF senast 2008 
 Jag var medlem i SFF senast 2008 
 Jag var medlem i SFSF senast 2008 
 Jag var medlem i Sigma TC senast 2008 
 Jag var medlem i USSFF senast 2008 

 
Återtryck av denna röstsedel uppmuntras, förutsatt att 
texten återges ordagrant. Exemplar av den kan erhållas 
från Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfonds ord-
förande: 
 
Johan Anglemark, Lingonvägen 10, 743 40 Storvreta 
 
Den finns också som PDF på www.alvarfonden.org 
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