
FÖRENINGEN KRIMINALFÖRFATTARE I STOCKHOLM (FKIS)

höll möte samt kräftspisning hos Kjell E. Genberg, Bromma, den 2 september 1980. Förutom värden 

infann sig samtliga utom Ulla Trenter, som beklagligtvis blev sjuk redan före kräftintaget och måste 

stanna hemma i Mariefred. 

1. Mötet öppnades av ordförande Svedelid och det kunde konstateras att dagordning saknades. Värden 

utsågs till sekreterare för mötet när han för en kort stund lämnade rummet inte hade möjlighet att 

protestera. 

2. Mötet beslöt att föreningens novellantologi skall diskuteras med Karl G. Fredriksson på Askild & 

Kärnekull, med hänsyn till att boken kan komma ut som pocket. 

3. En arbetsgrupp under ledning av Sven Sörmark skall penetrera frågan om ny titel, om nu boken 

kommer att säljas som pocket och kan få sin största marknad bland kioskboksläsarna. 

3. Bestämdes att den årliga bokhandlarträffen skall äga rum 21 eller 22 oktober kl. 19.00 på Trossen. 

Preliminärt kommer The Fagerström att vara huvudattraktion. Sven Sörmark utreder detta. Föreningen 

beslöt inbjuda Wachtmeister till mötet att informera bokhandlarna om det stora deckaråret 81. Notis 

om bokhandlarträffen skall författas och lämnas till Sven Bokhandel. Arbetsgrupp bestående av Jan-

Olof E., Sven S. och Olov S. ska utreda vilket av nämnda datum som passar bäst bokhandlarmötet. 

4. Beslöts att göra ett försök att ordna "samdedicering" av böcker i skilda bokbutiker. Detta måste, 

enligt Olov S., gå ut som förslag i god tid före bokruschen, och nämnde Olov kommer att kontakta 

bokhandlarna. 

5. Förslag om att medlemmarnas respektive förlag skall göra en gemensam annons, där föreningens 

namn blir nämnt, med viss acklamation antogs 

6. Meddelades att biblioteken inte var särskilt intresserade av föreningens medlemmar som 

föredragshållare. Detta dock ej p.g.a. bristande kvalitet hos medlemmarnas ars litteris, utan beroende 

på biblioteksfolkets ovilja att arbeta övertid. 

7. Efter propå från Ulf D. beslöts att frågan om inval av nya medlemmar i den illustra samlingen skall 

tas upp som separat punkt på dagordningen vid nästa möte. 

8. Nästa möte skall avhållas måndagen den 22 september (flextid 17.30-18.00) i Jan Ekströms källare. 

9. Beslöts att information om medlemmarnas böcker skall gå ut till pressmänniskor och annat löst folk 

via datastyrda Krimi. 

10. Kräftor, prinskorvar, köttbullar, snapsar, snapsar, kaffe och konjak, prat, groggar, mer kaffe, fler 

groggar, trevligt, trevligt, hemgång. 

11. Städning. Fy tusan!


