Årsrapport 2001
Vad är Alvarfonden?
Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond, SAAM ö eller Alvarfonden, som den
oftast kallas bildades 1977 till minne av den legendariske svenske fanen Alvar
Appeltofft (1942 - -76). Fonden förknippas i första hand med det årliga
minnespriset, men vi har också annan verksamhet med syfte att stödja svensk
fandom. Vi ägnar oss åt stipendiegivning till fanniska projekt, vi ger
fanzineutgivare möjlighet att trycka sina alster billigt, och till fanhistoriens fromma
har vi byggt upp en av Sveriges största fanzinesamlingar.

Vad är en stiftelse?
En stiftelse är varken en förening eller ett bolag utan kan beskrivas som en
förmögenhet som äger sig själv. För att förvalta stiftelsen finns en styrelse.
Länsstyrelsen och Kammarkollegiet övervakar att en stiftelse drivs enligt urkund,
stadgar och gällande lagar.
Enligt Alvarfondens urkund ska stiftelsen årligen utdela minst ett och högst fyra
stipendier till förtjänt svensk science fiction-fan. Stipendierna ska tillsammans
motsvara minst 75 procent av nettoårsavkastningen, och ett av stipendierna ska
utgöras av Alvar Appeltoffts minnespris.
Stiftelsen kan alltså bara ge stöd i form av stipendier. Det är inte möjligt för fonden
att ge fortlöpande ekonomiskt stöd till en verksamhet i form av
förlusttäckningsgarantier, borgensåtaganden eller dylikt. Stipendium kan endast ges
till fysisk person.

Alvarpriset
Årligen utdelar stiftelsen Alvar Appeltoffts minnespris (populärt kallat Alvarpriset)
till en person som utfört ”omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående
värde inom svensk science fiction-fandom”, som prismotiveringen lyder. Priset
består av ett vackert diplom, en fannisk statyett skapad av Nicolas Krizan, 1 000
kronor i 1985 års penningvärde (nu senast 1 800 kronor) samt enorm egoboo.
Sedan 1982 föregås utdelningen av en rådgivande omröstning i svensk fandom.
Alvarpriset för 2000 delades ut den 16 juni 2001 på kongressen Fantastika i
Stockholm. I årets Alvarprisvotering deltog totalt 40 personer inklusive de röstande
ledamöterna i stiftelsens styrelse. Priset tilldelades i enlighet med röstmajoritetens
önskemål Anna Åkesson

Övriga stipendier till fandom
Som nämnts kan Alvarfonden årligen dela ut högst tre stipendier utöver
Alvarpriset. Under 2001 utdelades även följande stipendier:
Den 29 september erhöll Daniel Luna, kassör för AkrostiKon, ett stipendium på
2500 kr för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att
främja arbetet med kongressen AkrostiKon.
Den 29 september erhöll Tommy Persson, kassör för ConFuse 2002, ett stipendium
på 5000 kr för betydelsefullt ideellt arbete inom science fiction-fandom och för att
främja arbetet med kongressen ConFuse 2002.
Inklusive Alvarpriset delade fonden alltså ut 9 300 kronor i stipendier under 2001.
Under 2000 utdelades 11 700 kronor i stipendier.
Om du vill ansöka om ett stipendium är du välkommen att ta kontakt med fonden.

Fanzinebiblioteket
I Alvarfondens lokal på Kaggeholmsvägen 16 i Tallkrogen förvaras bl.a. fondens
fanzinebibliotek. Detta är en av Sveriges allra största samlingar med
uppskattningsvis 5 000 olika fanzinenummer. I lokalen finns även Anders Bellis
hela fanzinebibliotek deponerat, gissningsvis mellan 5 000 och 7 000 fanzines.
Kontakta Lennart Uhlin (08-731 09 69) om du är intresserad av att besöka
fanzinebiblioteket. Hemlån är inte tillåtna.
För att samlingarna ska fylla sin funktion som fanniskt referensbibliotek är vi
beroende av gåvor. Tänk på att sätta upp Alvarfonden på utskickslistan till ditt
fanzine, om du inte skickar ut fanzinet via SFF! Kanske funderar du på att gallra i
din fanzinesamling. Skänk då en tanke till Alvarfonden - vi tar tacksamt emot
fanzinedonationer av alla slag, och dubbletter kommer vi att förmedla vidare till
fandom.
SAAM:s fanzinesamling är alfabetiskt sorterad efter titel. Beslut finns om att
beståndet ska registreras i en databas som ska finnas tillgänglig dels i lokalen, dels
via Internet. Registreringsarbetet går långsamt framåt och nu är bokstäverna A-G
fullständigt katalogiserade. Databasen innehåller uppgifter om bl.a. titel, redaktör,
omfång, utgivningsår och utgivningsland.
Den som är intresserad av att hjälpa till med registreringen av fanzines får gärna
kontakta Lennart Uhlin (se ovan).

Fanzinekopiering
I lokalen på Kaggeholmsvägen finns också en fotostatkopiator som kan användas
för att trycka fanzines. Fotokopiatorn är ny för i år och kan även kopiera
dubbelsidigt. Papper måste du ta med själv, men resten bjuder vi på. En gång i
månaden är lokalen öppen för kopiering. Kontakta Carolina Gómez Lagerlöf (tfn
08-30 34 32) för att ta reda på tiderna eller titta på Alvarfondens hemsida

Ekonomin
Tack vare omfattande donationer, framför allt från Alvar Appeltoffts föräldrar
Hugo och Ellen Appeltofft, och en gynnsam värdetillväxt på placeringarna har
Alvarfonden en med fanniska mått betydande förmögenhet. Marknadsvärdet på
stiftelsens samlade tillgångar den 31 december 2001 var 713 720 kronor. Detta är
en minskning från föregående år med 125 678 kronor, till största delen beroende på
att 2001 var ett dåligt börsår.
Förvaltningen granskas på sedvanligt sätt av revisorer. Utöver de förtroendevalda
revisorerna Tomas Cronholm och Per Insulander har Alvarfonden även en godkänd
revisor, Sven Lundqvist.
Årets stora positiva nyhet är att stiftelsen inte längre har några fordringar på
privatpersoner. Alla skulder till stiftelsen är numera återbetalda.

Styrelsen
Under 2002 ingår följande personer i Alvarfondens styrelse:
Ordförande: Carolina Gómez Lagerlöf
Vice ordförande: Johan Anglemark
Kassör: Lars-Olov Strandberg
Sekreterare: Britt-Louise Viklund
Övriga ledamöter: Andreas Davour, Gunnar Gällmo, John-Henri
Holmberg, Eva Norman, Sten Thaning.
Suppleanter: Magnus Eriksson, Hans Persson, Janne Johansson, Martin
Andreasson
2001 års styrelse hade fem sammanträden.

Kontakta oss!

Alvarfondens adress är Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM), Box
3273, 103 65 Stockholm. Det går också bra att kontakta ordföranden Carolina
Gómez Lagerlöf, Gästrikegatan 16 n.b. ö.g, 113 62 Stockholm, 08-30 34 32 (tfn),
ordf(snabel-a)alvarfonden.org (e-post).
Besök Alvarfondens webbplats: http://www.alvarfonden.org
Denna årsrapport producerades i mars 2002 av Carolina Gómez Lagerlöf.

