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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 2020 har Sällskapet p.g.a. den rådande Corona-pandemin som så många 
andra föreningar och sammanslutningar tvingats till att uppskjuta planerade 
arrangemang. Den planerade Zetterlund-kryssningen med Viking Lines 
Cinderella som skulle skett 26-27 april har skjutits på framtiden. Inte heller 
kunde minneskonserten i Berwaldhållen, planerad till den 27 september, 
hållas. Ett styrelsemöte kunde genomföras i början av mars.  Ett digitalt möte 
har hållits med stipendienämnden som svarar för Monica Zetterlunds 
Minnesfond. Nämnden utser årets Monica Zetterlund-stipendiater.   

Coronan har i hög grad påverkat jazzmusiker när alla konserter ställts in p.g.a. 
de restriktioner som införts. På förslag av Monica Borrfors enades styrelsen via 
e-postkontakt enhälligt den 18 mars 2020 att bidra med 50 000 kr. till den 
krisfond som upprättas av Svensk Jazz.  

Under 2020 har Sällskapets hemsida ytterligare uppdaterats och sidan har 
såväl innehållsligt som grafiskt blivit en klar framgång tack vare Peter Niklasson 
och Jonas Lundqvist i Skellefteå. 



2020 års årsmöte skulle ha genomförts i samband med den planerade 
Zetterlundkryssningen, men har tills vidare uppskjutits och kommer att hållas 
digitalt.  De val som förrättades vid årsmötet 2019 var enligt följande: Som 
ordförande kvarstår ytterligare ett år Bengt Säve-Söderbergh.  Omval på två år 
skedde av kassören Susanne Westin och sekreteraren Lars Gunnar Erlandson, 
samt ledamöterna Kerstin Bagge (vice ordförande), Monica Borrfors, Wanja 
Lundby-Wedin och Peter Niklasson. Följande styrelseledamöter valdes vid 
årsmötet 2018 på två år och kvarstannar i styrelse ytterligare ett år: Tom 
Alandh, Gert Palmcrantz, Peter Asplund och Clara Fornander. Dessutom ingår 
Eva-Lena Jerneld (stadgeenligt § 8) i styrelsen. 

Till ledamöter i stipendienämnden för Monica Zetterlunds stipendiefond 
omvaldes Ann Allan på två år 2018. Till ledamöter på två år omvaldes Susanne 
Westin, Lars Gunnar Erlandson, Kerstin Bagge, Anders Hagberg, Carl Bagge 
samt nyval av Tina Ahlin. Följande kvarstår i nämnden efter att ha valts vid 
årsmötet 2018: Bengt Säve-Söderbergh, Irene Sjögren samt Elisabeth 
Melander. I Nämnden ingår stadgeenligt Eva-Lena Jerneld. Monica Zetterlund 
Sällskapets ordförande, sekreterare och kassör ingår automatiskt i 
stipendienämnden. 

Stipendiater 2020. 

Stipendienämnden utsåg vid digitalt möte den 3 april 2020 års 
stipendiater. Till stipendiat i kategorin etablerade artister/musiker 
utsågs dragspelaren och sångaren Bengan Jansson, som om 
tillerkänns 60 000 kr. Till stipendiat i kategorin yngre 
artister/musiker utsågs trumslagaren Cornelia Nilsson, som 
tillerkänns 40 000 kr. Dessutom beslöts enligt styrelsebeslut att 
utdela ett nyinstiftat pris på 25 000 kr. till en scenartist som verkar 
inom de genrer inom teater, film, revy och kabaré som Monica 
Zetterlund så framgångsrikt representerade. Till pristagare utsågs 
Henrik Dorsin.  

Monica Zetterlunds Park (Zetterlunden) 

Styrelsen håller kontinuerlig uppsikt över soffan och musikanläggningen i 
parken. Soffan är f.n. i någorlunda gott skick efter reparationer 2019.  Under 
hösten 2020 har musiken tystnat under några veckor p.g.a. klagomål från 



närboende, men den ansvariga Stadsdelsnämnden har lovat att musiken åter 
ska flöda senare under hösten. Soffan är ständigt välbesökt under alla årstider.  

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. Den 31/12 2020 hade Sällskapet 357 st 
medlemmar som betalat årsavgiften plus ett ytterligare 121 st registrerade.  

   

 

 

 


