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Kjære rådsmedlem, 
 
Ifølge foreningens statutter skal Zola-prisen deles ut ”så vidt mulig i tilknytning til dagen for 
utgivelsen av Emile Zolas artikkel ””J’accuse”” den 13. januar.” 
Prisutdelingen 2012  finner sted i Nobelinstituttet den 16. januar.  Invitasjoner og program blir som 
vanlig sendt deg i god tid. 
 
Etter mange gode innspill fra Rådet er listen over kandidater lang.  Styret er i disse dager i gang med 
avklaring og kvalitetsikring. 
 
Medlemstallet har etter vedtektsendringen i april blitt økt fra ”inntil 60” til ”inntil 100”.  Samtidig fikk 
vedtektene klarere føringer for valg av rådsmedlemmer:  
”Rådet skal bestå av personer som gjennom sitt arbeid, offentlige engasjement eller på 
annen måte kan bidra til opprettholdelse av Zola-prisens betydning”.  
 
Mange av de nye navnene er kommet til etter forslag fra rådsmedlemmene selv. 
 
Foreningen har et årsbudsjett på ca. kr. 40 000,-.  Dette beløpet finansierer produksjonen av 
statuetten og gjør det mulig å gi overrekkelsen en enkel og verdig ramme.  Kontingenten fra 
medlemmene er foreningens viktigste inntektskilde. 
 
Beløpet for 2012 er uendret – kr. 400,-.  Vi vil be om at beløpet betales inn slik: 

 
    - benytt nettbank (hvis mulig). 

 - foreningens konto er: 0540 159 2506  
    - på feltet for kundeidentifikasjon (KID) skriv: 
          Zola-prisen 2012 + navnet ditt. (ikke glem navnet!) 
 
De av medlemmene som ønsker å gi et bidrag utover kontingenten kan benytte anledning nå! 
Vi tar også gjerne mot forslag til tiltak som kan skaffe penger til driften. 
 
Vi gjør oppmerksom på foreningens nettside www.Zola-prisen.no. Der finner du blant annet 
foreningens vedtekter og statutter, oversikt over styre- og rådsmedlemmer og informasjon om 
prisvinnerne.  (Listen over rådsmedlemmer kompletteres og rettes opp etter at kontingenten er 
mottatt). 
 
Takk for din innbetaling! 
 
Med vennlig hilsen,     Foreningens driftskonto: 
Sidsel Mørck      0540 159 2506 
Styreleder      v/foreningens sekr. Richard Lunde 
Sign.       Langbølgen 54 – 1150 Oslo 

       Epost: rich.lunde@gmail.com 
 


