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I juni nästa år är det åter dags att önska alla välkomna till
Linköping för en ny ConFuse, Swecon 2002!

Vi vill nu lämna lite information om arbetet med kon-
gressen. Som vanligt satsar vi på en seriös kongress med
lättare inslag, en bankett på lördagskvällen och massor av
samvaro i den trevliga baren.

Gäster

Som vi tidigare meddelat gästas kongressen av China
Miéville, en ung brittisk författare som hittills bara kom-
mit ut med två böcker —King Rat(1998) och den upp-
märksammadePerdido Street Station(2000). Båda roma-
nerna har nominerats till flera olika priser ochPerdido
Street Stationtilldelades the Arthur C. Clarke-priset och
The British Fantasy Award. Ett tips — China Miévilles
tredje romanThe Scarpubliceras i april i år.

Sedan den förra framstegsrapporten har vi även fått
klartecken från Gwyneth Jones som blir vår andra heders-
gäst. Hon är en betydligt mer erfaren författare som skri-
vit ett stort antal böcker. Bland de mest kända kan nämnas
The Aleutian Trilogy— där den första bokenThe White
Queen(1991) tilldelades Tiptree-priset. Under pseudo-
nymen Ann Halam har hon skrivit flera ungdomsböcker
i skräckgenren och hon skriver också kritik i bland an-
natFoundationochInterzone. Gwyneth Jones är alltså en
mångsidig person, och dessutom allmänt intressant och
trevlig vilket delar av kongresskommittén upptäckte när
vi träffade henne på Intercontact98 i Oslo.

Lokal

Ryds Herrgård är studenternas festlokal med rejäla utrym-
men för program och en mysig pub i bottenvåningen. Pu-
ben kommer att erbjuda det vanliga sortimentet av drycker
samt enklare förtäring.

Huset ligger i Ryds Centrum i västra Linköping med
pizzeria, butiker och goda bussförbindelser till Linkö-
pings centrum och Resecentrum, utgångspunkten för både
tåg och busstrafiken.

Närmare vägbeskrivning kommer i framstegsrapport
3 några veckor före kongressen.

Program

Intervjuer med hedersgästerna, auktion och visning av di-
abilder hör till de självklara inslagen på en Swecon, lik-
som lättsamma inslag som frågesport. Programmet i öv-
rigt är förstås inte klart ännu men några exempel på pro-
grampunkter som vi jobbar på kan vi ändå ge.

Vad sägs om en “Grundkurs i Ondska” av den stränge
läraren Roger Klein — av någon anledning även känd
som Fandoms inkarnation av ondskan. För den som vill ta
det lite lugnare kanske paneldebatten “Hjärtan av rostfritt
stål” om romantik i science fiction. Den som är intresse-
rad av media hittar också något i programmet. Vi planerar
en panel om starka kvinnlig karaktärer i film och TV och
en programpunkt som tar upp frågan om “Less is More” i
science fiction-filmer?

Utöver huvudprogrammet kommer vi som vanligt att
ha ett sidoprogram med smalare och lättsammare inslag.
I år kommer sidoprogrammet till exempel att innehålla
minst en gruppdiskussion kring någon intressant bok, där
det förväntas att deltagarna läst den aktuella boken i för-
väg. Vilken/vilka böcker vi kommer att ta upp meddelas
senare.

Logi

På gångavstånd (5 minuter) ligger Scandic Hotel (013 –
17 10 60). Vi hoppas kunna ordna ett specialpris på rum
även i år men har inga definitiva besked om det än.

I centrum finns fler hotell och ett vandrarhem med hög
standard, som dock snabbt brukar bli fullt.

Turistinformationen (013 – 20 68 35) kan ge närmare
information om hotell, campingmöjligheter, stugor etc.

Kongresslokalen som stänger vid tvåtiden tillåter inte
övernattning. Den som tar med sovsäck kan få sovplats
på golvet hemma hos någon Linköpingsfan. Vill du va-
ra säker på att det finns en sådan plats så kontakta Stina



Edelfeldt i förväg (013 – 31 13 69/vargen@lysator.liu.se).
Hon kommer att koordinera sådana frågor både före och
under kongressen.

Bankett

På lördagskvällen äter vi tillsammans och eftersom Ryds
Herrgård har ett riktigt restaurangkök brukar maten vara
vällagad och god, och i år ska vi göra vårt bästa för att se
till att serveringen går lite snabbare

Banketten kräver föranmälan, så att kocken får tid att
förbereda sig, men betalas på plats vid registreringen. Ex-
akt meny och pris meddelas senare. Kostnaden brukar lig-
ga runt 150 kr.

Särskilda önskemål som vegetarisk eller diabetiker-
mat brukar gå bra att ordna. Meddela bara kommittén så
snart som möjligt.

Auktion

Om du har böcker, filmer, fanzines eller någonting annat
intressant liggande — ta med det och sälj det!

Försäljning

Utöver auktionen går det bra att ta med saker för försälj-
ning i lokalerna under kongressen. ConFuse tar inte pro-
vision på sådant som säljs av privatpersoner.

Företag eller personer som planerar att ta med många
eller utrymmeskrävande saker bör kontakta kongresskom-
mittén i förväg.

Kongressavgift

Medlemsskap i ConFuse 2002 kostar 250 kronor. Stöd-
jande medlemsskap kostar 50 kronor. Betala till postgiro
55 87 37-3 (LSFF) och glöm inte tala om vem du är och
vad du betalar för.

Kongresskommitté

Hans Persson
unicorn@lysator.liu.se

Britt-Louise Viklund
britt-louise.v@telia.com

Tommy Persson
tpe@ida.liu.se

Mer information

Om du vill ha mer information så kontakta Hans Persson,
Domaregatan 8, 586 63 Linköping. Telefon 013 – 29 77 05
(hem), 013 – 29 08 83 (arbete). Du kan också titta på vår
hemsida

http://www.lysator.liu.se/confuse/

eller skicka elektronisk post till

confuse@lysator.liu.se .

Medlemmar per 2002–02–11

Medlemmar i ConFuse 2002

1 Hans Persson S
2 Britt-Louise Viklund D
3 Jukka Nylund S
4 Leif Stensson S
5 Stina Edelfeldt S
6 Tommy Persson S
7 Åke E. B. Jonsson S
8 Sten Thaning S
9 Torbjörn Axelsson S
10 Karl-Johan Norén D
11 Roger Klein S
12 Maximilian Björsten S
13 Ola Ågren S
14 Niklas Andersson S
15 Johan Anglemark D
16 Linnéa Anglemark S
17 Anders Wahlbom S
18 Herman Ellingsen D
19 Michael Pargman S
20 Stefan Wrammerfors S
21 Carolina Gómez Lagerlöf D
22 Tomas Cronholm S
23 Ninni Pettersson S
24 Magnus Westerlund D
25 Eva Norman D
26 Janne Johansson S
27 Monica Ringheim S
28 Brita Planck S
29 Åsa Anderbalk S
30 Åke Bertenstam S
31 Carl-Mikael Zetterling S
32 Magnus Redin S
33 Magnus Olsson S
34 Magnus Holmberg S
35 Lars-Olov Strandberg S
36 Andreas Gustafsson S
37 Mats Hultquist S
38 Jesper Stage S
39 Marie Engfors D
40 Bengt Johansson S
41 Bjørn Tore Sund S
42 Sidsel Horvei S
43 Mattias Åberg S

Framstegsrapport 2 gjordes av Britt-Louise Viklund,
Tommy Persson och Hans Persson 2002–02–11.


