
Handlingsplan för Monica Zetterlund Sällskapet för 2019 

Monica Zetterlund Sällskapet bildades i augusti 2005. Uppgifterna för 
Sällskapet har formulerats på följande sätt i föreningens stadgar. 

- Samla och bevara radio-, tv- och konsertinspelningar samt 
privatupptagningar. 

- - Initiera nyproduktion av skivor, såväl musik-CD som DVD-inspelningar. 
Det kan avse såväl utgivet som outgivet material. 

- - Arrangera minneskonserter och andra konstnärliga uppsättningar i 
Monica Zetterlunds anda.  

- - Ge medlemmarna tillgång till unikt material som inspelningar, 
diskografier, pressklipp m.m. 

- - Även på andra sätt förvalta och stimulera intresset för arvet efter 
Monica Zetterlund genom inte minst utåtriktade aktiviteter. 

Monica Zetterlund Sällskapets huvuduppgift är således att på olika sätt bidra till 
att hedra minnet av och förvalta arvet efter Monica Zetterlund. 

Under 2019 avser Monica Zetterlund Sällskapet att sköta dessa uppgifter 
genom en rad aktiviteter och verksamheter. 

1. Monica Zetterlund Sällskapet och dess medlemmar 

Monica Zetterlund Sällskapet ska verka för att öka antalet medlemmar i 
Sällskapet samtidigt som Sällskapet ska värna om de befintliga 
medlemmarna genom god medlemsvård. 

Under 2019 kommer detta uppdrag att innebära att styrelsen i direkt 
anslutning till Sällskapets ordinarie årsmöte i april inbjuder medlemmarna 
till ett scenprogram med anknytning till Monica Zetterlund. 

Vid årsskiftet 2018/19 hade Sällskapet cirka xx medlemmar. Ytterligare 
initiativ för medlemsvärvning planeras under året. 

Som ett led i medlemsvården har Sällskapet under ett antal år producerat 
CD-skivor med unikt Monica Zetterlund-material. 

2. Aktiviteter för att hedra minnet och förvalta arvet efter Monica 
Zetterlund 



Årets årsmöte hålls söndagen den 28 maj kl. 12.30-15.00 i Scalateaterns 
lokaler, Wallingatan, Stockholm. Förutom de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna kommer ett scenprogram att presenteras. Årets 
minneskonsert hålls söndagen den 29 september i Berwaldhallen. Under 
2019 påbörjas arbetet med att placera en skylt med text om Monica 
Zetterlund i anslutning till soffan i Monica Zetterlunds Park (Zetterlunden).  
Inför år 2020 planeras en Monica Zetterlund-kryssning till Åland med mat, 
musik, film och annan underhållning ombord. 

Ett tack till medlemmarna för stöd och bidrag till att vårda arvet och minnet 
efter Monica Zetterlund. 

Styrelsen 

Tom Alandh, Peter Asplund, Kerstin Bagge, Monica Borrfors, Lars Gunnar 
Erlandson, Clara Fornander, Eva-Lena Jerneld, Wanja Lundby-Wedin, Peter 
Niklasson, Gert Palmcrantz, Bengt Säve-Söderbergh, Susanne Westin. 


