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BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!
Man väntar otåligt på vårvärmen, en lång kall vinter har vi haft. KFA, satsar
stort under 2011, med nya projekt som sommarsalong i Göteborg, nya
samarbetspartner och medlemsvärvning. Vi arbetar aktivt med att få ut fler nr
av tidningen Artär. Den 16 april håller vi föreningstämma i Göteborg.

 Inbjudan till Sommarsalong i Göteborg!

Medlemmar inbjudes att delta på KFA Sommarsalong i Göteborg, vid Kajskjul
207, intill Lisebergs gästhamn. Tiden är 9 – 19 juli 2011. Temat är ”I
tiden”.
Kostnaden per utställare blir omkr. 500 kr (vi har sökt projektbidrag till
utställningen, vet ej om vi får). Utställarna erbjuds ca 4
utställningsmeter/vägg. Vi kommer att visa bildkonst, konsthantverk,
skulptur, installation. Hela lokalens yta är 400 kvm stor.
KFA har ansökt om bidrag för att kunna bygga upp en hel del
utställningsväggar i hallen. Mer detaljinformation om sommarsalongen
kommer i maj månad.
Intresserade anmäler sitt intresse för att delta via mejl, vykort, brev.
Sista anmälningsdagen är 9 maj.

Anmäl dig till KFA kansli:Klippan 18, 41451 Göteborg.

Ny samarbetspartner, Uppdragshuset
Ny sammarbetspartner är denna vår Uppdraghuset i Göteborg, en ekonomisk förening
som hjälper bl a konstnärer med fakturering, inbetalning av skatt för olika uppdrag.
Uppdragshuset har F-skattsedel, du blir s.k. egenanställd och kan koncentrera dig på din
affärsidé, kostnärliga verksamhet. Uppdragshuset hhar arbetsgivaransvaret och sköter
ekonomi, administration och försäkringar. Kolla vidare på: www.uppdragshuset.nu,



info@uppdragshuset.nu

Region Skåne, Konstservice, konstupphandling
Region Skånes mål är att det ska finnas konst och konstnärlig gestaltning av hög kvalitet i
de lokaler som regionen förvaltar och bedriver verksamhet i. Konstservice arbetar för att
bildkonsten ska vara en självklar del inom Region Skåne och bidra till ett mer levande
samhälle med attraktiva och stimulerande miljöer. 
Konstservice upphandlar kreativa tjänster för större gestaltningsuppdrag enligt lagen om
offentlig upphandling. Vi annonserar våra gestaltningsuppdrag på Opic,
www.skane.se/upphandlingar/pagaende och vill därför uppmana professionellt verksamma
konstnärer, som är intresserade av större konstnärliga gestaltningsuppdrag, att gå in på
Opic's eller Konstservice sida framöver för information om aktuella uppdrag.

Citybanans konstupphandling ett projekt mellan SL,
Trafikverket och Stockholm stad

Sprid gärna bifogat nyhetsbrev om upphandlingen av konstnärer till
Citybanans nya stationer till medlemmar och kollegor. Återkom gärna till
mig om ni vill få nyhetsbrevet på engelska. På www.citybanan-konst.se kan
du läsa på både svenska och engelska.

 SL, Storstockholms lokaltrafik, 105 73 Stockholm. www.sl.se

BESTÄLL VÅR NYA FÖRETAGSFÖRSÄKRING
I samarbete med Försäkringskompaniet har vi tagit fram en helt ny
företags/ateljéförsäkring för medlemmar i KFA. Den kostar 3.200 kr om året. Hela
beloppet är avdragsgill i deklarationen. Man kan antingen betala hela beloppet, eller
välja autogiro, ett visst belopp dras varje månad.
I försäkringen ingå olycksfall, utställningsförsäkring och transportförsäkring med
tavlor, gäller i hela Norden. Kontakta KFA-kansli för ytterligare information.
Beställ gärna hela presentationen på sex sidor. Www.konstnarsalliansen.se

Länka Din hemsida på: konstnarsalliansen.se
medlem kan du få länka din hemsida från KFAs,
vi lägger in dig under rubriken
”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet!

Handbok för konstnärer!
Beställ KFA:s egen Handbok för konstnärer.
Den kostar 80 kr + porto.
Här finner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska regler som
gäller vid moms och beskattning. Här finns material om kommissionsförsäljning och
upphovsrättsregler, om A-kassan etc. Arbetsmarknad för konstnärer, mönsterskydd,
ersättningar till konstnärer.



Kontakta kansliet: 073-7070555. eller e-posta: kansli@konstnarsalliansen.se

Konstnärsnämnden. www.konstnarsnamnden.se
Ansökningstider för bild och form
Sista ansökan av arbetsstipendier 19 april

Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161.

Rabatt hos Göteborgs ramlist
Konstnärsalliansen har ett avtal med Göteborgs ramlist (Högsbo industriomr.)
Göteborg, vilket innebär ett mycket fördelaktigt pris för medlemmar i KFA. Man ramar
in allt och man kan även beställa spännram på duk, särskilda storlekar.
Adress: E.A Rosengrens gata 4, Tel. 031-7090690. e-post: ted.r@mlsit.se

Rabatt på Bilhyra, MABI hyrbilar,  Roslagsgatan 38, Stockholm. Tel. 08-
756642081. www.mabi.nu Erbjuder 10% rabatt, till medlemmar i KFA, på
samtliga fordon.

Medlemmar i Konstnärsalliansen erhåller 10% rabatt på
konstnärsmaterial hos Ljungbergs Artist, Bredgat. 10, 222 21
Lund. Tfn. 046-133370.
Medlemmar erhåller 15% rabatt hos Yakobs Ram & Reklam,
Stockholmsväg. 1, Norrköping. Tel. 011-239444. hemsida:
www.yakobbalko.se

Medlemmar erhåller 10% rabatt på konstnärsmaterial, färg m m,
uppvisa medlemskort, hos Färg & Tapet i Helsingborg. Ängelholmsväg.
10. Tel.042-198469. hemsida: www.fargotapethelsingborg.se
Mer rabattinformation kommer efter hand.
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