
Framstegsrapport 1

Kongresskommittdn för ConFusegl presenter.[ hlir med stolthet en officiell inbjudan till dig att
delta i årets svenska kongress;

ConFuse 9l
7 -9 Juni 1991 i Linköping

Vi har arbetat med förberedelsema sedan i september, men redan i augusti, niir nägra av oss äktetill viirldskongressen ConFiction i Haag, hade vi bestiimt oss; ett av målen med resan var att
hitta en hedersgäst till LSFF-Con 2, som liinge var vårt arbetsiramn. LSFF-Con I var en massiv
reklamkampanj för science fiction på ett stort rollspelskonvent i Linköping, LinCon 90. Det var en
mycket lyckad tillsriillning som gav goda erfarenhoter inför ConFuse il.
Linköpings Science Fiction-Förening bildades 1988 och består av drygt sjurtio mycker entusiastiska
sf-läsare. Vi ger ut en medlemstidning, Md nblad Alfa,vasomtalade kvalitd åir en del av anledningen
till att flera av våra medlemmar bor utanför Linköpings- och Norrköpingsområdet.
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Så, för att komma till saken och presentera kon-
gressen vill jag först introducera:

Hedersgåsten

Vår hedersgäst iir den engelske författaren Brian
Stableford som kommer hit tillsammans med
sin fru. Han kommer att delta i paneldebatter,
läsa nägot ur sin stora produktion, häIla föredrag
och mycket annat. Stableford iir en produktiv
sf-författare, bland annat kiind för den nu åter
aktuella Asgard-triologin. Han tlr dessutom en
auktoritet på området facklitteratur om science
fiction. Han har till exempel skrivit Science in
Science Fictroz tillsammans med David Lang-
ford och Peter Nicholls, vilken de vann Euro-
pean SFAward 1984 för. Dessutom iir han flitigt
anlitad i olika litteråira referensbtkker.

Förutom de rent proffesionella attributen iir han
mycket trevlig och mycket engelsk. Han har
tidigare inte varit hedersgäst på någon svensk
kongress, men han gjorde ett mycket gott intryck
hos dem som såg honom delta i programmet
på ConFiction och han var en av gästema på
InterCon 9l i Norge, diir Samuel Delany var
hedersgäst.

Gäster

Förutom hedersgästen planerar vi att erbjuda
flera svenska gäster; vilka lir inte klart nu. Det
blir intressanta personligheter som berikar kon-
gre§sen.

Programmen

Under kongressen löper två parallella program:
huvudprogrammet och filmprogrammet. Auk-
tion och (hanniska aktivirtrici kcmmer atr ligga
vid sidan av dessa.

I huvudprogrammet möter du hedersgästen,
lyssnarpå och deltar i aktuella paneldebatteroch
presenuttioner av science fictions olika former.

Inför filmvisningen kommer vi att hyra en
storbilds-video och på duk visa både breda och
smala filmer hlimtade ur LSFF:s medlemmars
digra samlingar. Presentationer av filmerna hit-
tar du i Framstegsrapport 2 och 3.

Vårt fhanprogram ligger vid sidan om huvud-
programmet i den trevliga puben, och kommer
att vara av varierat slag. Vi kan till exempel
nlimna Pä Minuten med Susan Hendd.



På auktionen kan du köpa och sälja bticker,konst
och annat sf-relaterat material. Auktionen kom-
mer att ligga i två pass: ett på !ördagen och
ett pä söndagen. Fler detaljer kommer i nästa

framstegsrappon.

Konstutstiillning

Vi kommer att visa konst från mer och min-
dre kända konstnärer inom sf-fandom i Sverige.
De som hinills har lovat att stålla ut är Häkan
Ackcgård, Stockholm; Roger Klein, Linköping;
Chris toneberg, Göteborg; Mika Tenhovaara,

Sördertälje; och Joakim Verona, Linköping. Om
du är intresserad av att ställa ut: kontakta Joakim
Verona - telefonnummer på sista sidan.

SF-Bokhandeln

SF-Bokhandeln från Stockholm kommer att
sälja böcker under ConFuse9l . Naturligtvis
kommer de att ha med sig alla de senaste bikk-
erna frln locus och Mdnblad Afas recensions-
sidor.

Novelltiivling

Novelltävlingen kommer att gä till sä an del-
tagarna skriver en novell enligt de regler som
publiceras i Framstegsrapport 2 och skickar in
novellen före dead-line. Vinnaren prcsenteras

under banketten på lördagskvlillen.

SF-Quiz

En av kongressens höjdpunkter blir den splin-
nande quiz-finalen pä lördagskvällen! Det blir
en fråga om knivskarp konkurrens i denna spän-

nade tävling dåir dina kunskaper och ditt minne
för detaljer betyder allt!

Bankett

Vår banken ingår i priset och vi planerar en

smaskig anrättning. Under banketten kommer
vi att bjuda på underhållning i form av prisut-
delningar och annat. Vi räknar med att nägon

av Sverifhandoms duktiga fhilksängare kommer
att framträda.

Lokal

Kongressen äger rum på Herrgår'n, en gam-
mal herrgårdsbyggnad som drivs av student-
kåren som pub och festlokal. Det finns en

mycket trevlig och stämningsfylld pub med
angenlima priser i bottenväningen, på över-
våningen en drinkbar, kongresslokal för huvud-
programmet, filmlokal, SF-Bokhandelns rum,
dansgolv, auktionskammare, konstutställning
och andra trevliga utrymmen. Utanför sj?ilvf
Herrgår'n finns håirliga gräsmattor, ett köpcen-
trum med en pizznia, postkontor och minuten-
automat.

Logi

Pä gångavständ finns Scandic Hotel och ett van-
drarhem. Mer information om boende kommer
i Framstegsrapport 2.

Kongressavgift

Till ConFuse9l kan du kan lösa två slags
medlemskap: deltagande, som kostar 225.(X)
fram till den 3l mars, 250.fi) fram till den 30
maj, samt sttidjande, som kostar 50.fi). I kost-
naden för deltagande medlemskap ingår fram-
stegsrapponer, kongressboken och lördagskviil-
lens bankett! Du kan niirsom helstöverföraditt
stödjande medlemskap till deltagande genom att
betala den aktuella mellanskillnaden. Som sttid.
jande medlem får du framstegsrapporter och
fortlöpande information. Vi kommer även att
erbjuda endags-avgifter vid dörren. Mer om
det i framtida reklamblad och framstegsrap-
poner. Avgiften betalar du till LSFF, postgiro
55 87 37-3. Ange tydligt vod du betalar.

Framstegsrapport 2 och 3

Framstegsrapport 2 beråiknas komma ut i
mars/april och innehåller information om hur du
bokar sovplats, regler för novelltävlingen, pre-
sentation av ett uwal av våra filmer med mera.
Den utgår till alla som betalat kongressavgift.

Framstegsrappon 3 beriiknas komma i mitten
av maj med detaljerad information om hur du
tar dig till kongressen, preliminiirt program och
presentation av alla filmer vi kommer att visa.

Förtydligande: i de första reklambladen vi
skickade ut tidigt i januari var datumet för
kongressen felaktigt, och i annonsen för Con-
Fuse 91 i SpektraDecember 1990 finns tvåolika
datum angivna. Vi beklagar den förvirring som
kan ha uppstått. Det korrektadatumet iirden 7-9
Juni 1991. Dä står vi beredda på Herrgår'n med
Brian Stableford. Se till att du också iir diir!

Medlemmar per l8l2l9l

Följande personer har hittills betalat sina
avgifter till ConFuse9l. Listan lir i alfabetisk
ordning. Ort, medlemstyp och medlemsnum-
mer (D : deltagande, S = stCndjande) anges.

Andreasso n, M arti n. Stockholm, S7.
Björklind, Carina. Linköping, D3,
Bj örklind, Andreas. Linköping, D4.
Borgström, K.7el/. Stockholm, 52.
Dybedahl, C al le. Linköping, D42.
Jonsson, Gunilla. Stockholm, S9.
Kaipanen, Markus. Linköping, Sl.
N ordgre n, Peter. Siidertiilje, D23.
Persson, äans. Linköping, S17.
P ersso n, Tommy. Linköping, D I 0.
Peters4n, Michael. Stockholm, S8.
Staflin, Lennart Linköping, D14.
Strandberg, Lars-Olov. Stockholm, D6.
\4klund, Britt-k;uise. Norrköping, D5.

Kongresskommitt6n

Andreas Björklind, ordförande och kassör, 013-
21 46 m (hem), 28 19 69 (arb)

Carina Björklind, reklam- och gästansvarig,
Ol3-21 46 00 (hem), 22 36 85 (arb)

Mats "MHulan" Hultqvist, pub och t<iost<, bt3-
17 78 14 (hem)

Jukka Nylund, film,0l3-21 00 07 (hem)

Ioakim Verona, konstutstiillning och bankett,
013-17 81 07 (hem)

Britt-[.ouise Viklund, program och legaliteter,
0tt-2397 45 (hem), 21 63 64 (wb)

Per Westling, kongressbok,013-2604 95 (hem)

Fram stegsrapport I åir fram stlilld i februari I 99 I
av Carina Björklind.
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