MONICA ZETTERLUND SÄLLSKAPET
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018
Monica Zetterlund Sällskapet bildades i augusti 2005. Uppgifterna för
Sällskapet har formulerats på följande sätt i föreningens stadgar.
- Samla in och bevara radio- och tv- och konsertinspelningar.
- Initiera nyproduktion av skivor, såväl musik-CD som DVD-inspelningar. Det
kan avse såväl utgivet som outgivet material.
- - Arrangera minneskonserter och andra konstnärliga evenemang i Monica
Zetterlunds anda.
- - Ge medlemmarna tillgång till unikt material – inspelningar, diskografier,
pressklipp m.m.
- Även på andra sätt förvalta och stimulera intresset för arvet efter Monica
Zetterlund genom olika utåtriktade aktiviteter.
Monica Zetterlund Sällskapets huvudsakliga uppgift är således att bidra till att
hedra minnet och arvet efter Monica Zetterlund.
Under 2018 har Sällskapet skött dessa uppgifter genom en rad aktiviteter.
Under 2018 har Sällskapet haft två styrelsemöten. Ett möte har hållits med
stipendienämnden som svarar för Monica Zetterlunds Minnesfond. Nämnden
utser årets Monica Zetterlund-stipendiater. Vid styrelsemötena har framför allt
planläggning av Sällskapets aktiviteter diskuterats i likhet med
medlemsvärvning och möjligheterna att skapa ytterligare medel till
Minnesfonden. Styrelsen beslutade att under 2019 i samarbete med
Stockholm konst arbeta fram en text och en skylt för placering i Monica
Zetterlunds Park (Zetterlunden) med text om Monica Zetterlunds liv och
musikaliska betydelse. Under 2018 har Sällskapets hemsida uppdaterats för att
ge sidan såväl ett innehållsligt som ett grafiskt lyft tack vare insatser av Peter
Niklasson och Jonas Lundqvist i Skellefteå.
2018 års årsmöte hölls söndagen den 29 april i Scalateaterns lokaler. Årsmötet
beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Stadgeenliga val till styrelsen hölls. Till
ordförande för två år valdes Bengt Säve-Söderbergh (omval). Till ledamöter i
styrelsen valdes på tvååriga mandat: Tom Alandh, Gert Palmcrantz och Peter
Asplund, samtliga omvalda. Därtill skedde nyval av Clara Fornander. Kvar i

styrelsen finns Eva-Lena Jerneld (stadgeenligt enligt § 8) samt under ytterligare
ett år: Susanne Westin, kassör, Lars Gunnar Erlandson, sekreterare, och Kerstin
Bagge, vice ordförande, och ledamöterna Wanja Lundby-Wedin, Monica
Borrfors och Peter Niklasson. Till ledamöter i stipendienämnden för Monica
Zetterlunds stipendiefond omvaldes Ann Allan på två år. Till ledamöter på två
år omvaldes Irene Sjögren och Elisabeth Melander. På ytterligare ett år
kvarstår Kerstin Bagge, Anders Hagberg och Carl Bagge samt stadgeenligt EvaLena Jerneld. Monica Zetterlund Sällskapets ordförande, sekreterare och
kassör ingår automatiskt i stipendienämnden.
Stipendiater 2018.
Stipendienämnden utsåg vid möte den 25 mars 2018 års stipendiater. Till
stipendiat i kategorin etablerade artister/musiker utsågs pianisten Mats Öberg,
Umeå, som tillerkändes 50 000 kr. Till stipendiat i kategorin yngre
artister/musiker utsågs basisten Arvid Julander, Spånga, som tillerkändes
30 000 kr.
Sedvanlig minneskonsert hölls den 30 september i Berwaldhallen inför utsålt
hus. Konserten planerades och organiserades av Silas Bäckström. Det
ekonomiska utfallet blev en vinst på 101.920 kronor.
Monica Zetterlunds Park (Zetterlunden)
Styrelsen håller kontinuerlig uppsikt över soffan och musikanläggningen i
parken. Soffan har dessvärre under året utsatts för mindre skadegörelse.
Stockholm konst har utlovat reparation och uppsnyggning av soffan.
Musikanläggningen har under året fungerat tillfredsställande.
Medlemsutveckling
I syfte att behålla medlemmar och att rekrytera nya medlemmar har styrelsen
under året sänt ut medlemsbrev med en folder med avi för inbetalning av
årsavgift till medlemmarna. Sällskapet har kunnat glädja sig åt att
medlemsutvecklingen varit god. Per den 31 december 2018 hade Sällskapet
närmare 500 medlemmar.

