Röstsedel till

Alvar Appeltoffts Minnespris
för år 2012
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 donationer. ”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 motsvarande 1 000 kr i 1985 års penningvärde (i år 2 100 kr).
Det utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt
arbete av bestående värde inom svensk science fictionfandom”, och pristagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk sf-fandom.
Sedan 1977 har följande personer tilldelats Alvarpriset: 1977: Alvar Appeltofft (postumt); 1978: Ahrvid
Engholm; 1979: Anders Bellis och Rune Forsgren
(delat pris); 1980: Erik Andersson; 1981: David Nessle; 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 Persson; 1998: Johan Anglemark; 1999: Lars-Olov Strandberg; 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; 2009: Helena Kiel; 2010:
Tomas Cronholm; 2011: Jonas Wissting.

Vem får rösta?
Rösträtt tillfaller envar som var aktiv inom svensk sffandom senast den 31 december 2011 (i anknytning till
relevanta föreningar, pubträffar, 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 2012. Fyll i röstsedeln (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
samma kandidat på två ställen i rangordningen.

Hur räknas rösterna?
Röstsammanräkningen följer det australiska valsystemet 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 andrahandsalternativen. Har fortfarande ingen egen majoritet upprepas
proceduren tills någon har vunnit. Detta system garanterar 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
Lingonvägen 10
743 40 Storvreta
så att den är framme senast onsdagen den 16 oktober
2013. Fram till lördagen den 19 oktober kl. 12.00 går
det också att lämna röstsedeln direkt i handen på
SAAM:s representanter på sf-kongressen Swecon 2013
– Fantastika 2013 i Stockholm. SAAM:s styrelse
räknar sedan samman rösterna, bedömer 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 eventuellt röstfusk eller
annat gör röstresultatet meningslöst). Styrelsens beslut
kan inte överklagas.

Årets kandidater
Peter Bengtsson
Peter Bengtsson kanske inte syns så mycket i nationell
och internationell fandom, men i Västsverige är han ett
välkänt namn. Peter är sekreterare i sextioårsjubilerande
Club Cosmos och som sådan ser han till att föreningen
fungerar så problemfritt som möjligt. Mötesuppgifter?
Utskick? Hålla koll på ordföranden? Inga problem!
Peter är också den som varit spindeln i nätet för de
senaste kongresserna som Club Cosmos arrangerat, både
större som Swecon 2010 och flera mindre KalConer.
Detta trots att livet som småbarnsfar lägger beslag på det
mesta av hans tid.
Peter är en hyvlad bräda av det rätta fanniska virket!

Maria Nygård
Maria driver litteraturbloggen Tystnad. Hon har en bakgrund som skribent i fantastikföreningen Catahya, där
hon utöver att skriva recensioner, artiklar och nyheter
bland annat arbetade med webbplatsens utformning, satt
i juryn för Catahyas novellpris och i ett par år var
ordförande.

Maria bor i Uppsala och är aktiv i Upsalafandom.
Hon satt även i kommittén för fjolårets Swecon, där hon
hade huvudansvar för webbplatsen och var med och
arbetade med marknadsföring och programplanering.
Hon bloggar ibland om film och tv-serier på Vildvittra.
Maria är en hyvlad bräda av det rätta fanniska virket!

Mårten Svantesson
Mårten var lokalansvarig och biträdande programläggare
i kommittén för Eurocon 2011, Sveriges största sfkongress någonsin, och sitter även i årets Sweconkommitté. Han har dessutom varit med i samtliga andra
sf-kongressarrangemang i Stockholm de senaste åren,
och axlat allt tyngre ansvar varje gång.
Mårten ställer upp och hjälper till där det behövs, och
drar sig inte för de lite tyngre, tristare och mindre
glamorösa arbetsuppgifterna. Han är en glad arbetsmyra
som ger stadga åt kongresskeppet.
Mårten är en hyvlad bräda av det rätta fanniska
virket!

Jag röstar på:

Namn: ..................................................................

1 ....................................................................

Tfn/e-post: ...........................................................

2 ....................................................................

Alternativt:
 Jag var medlem i Club Cosmos senast 2011
 Jag var medlem i LSFF senast 2011
 Jag var medlem i SFF senast 2011
 Jag var medlem i SFSF senast 2011
 Jag var medlem i Sigma TC senast 2011
 Jag var medlem i USSFF senast 2011

3 ....................................................................
Fyll i så många av du vill av första-, andra- och
tredjehandsalternativen. Observera att siffrorna inte är
poängtal. 1 är värt mer än 2 och så vidare. Obs! Du kan
även rösta på andra än de nominerade.

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

Namn och adress:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
E-post:............................................................
Person som kan intyga att jag varit aktiv i svensk SFfandom senast 31 december 2012:

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

