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Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) 
Adress: Klippan 18, 41451 Göteborg. Tel: 073-7070555 

Hemsida: www.konstnarsalliansen.se, e-post: kansli@konstnarsalliansen.se 

 

Organisationsnr: 802434-4767. 
 

December 2009. medlemmar! 

 

ETT ERBJUDANDE 
BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA! 
2009 Lider mot sitt slut och snart möter vi ett nytt, 2010 står för
dörren. KFA – m fl, satsar stort på nästa år med olika utställningsprojekt och 
med ett nytt nr av Artär, ny hemsida, vi startar en konsthall/galleri i Lysekil 
(Bohuslän). 
 

http://www.konstnarsalliansen.se/
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KFA årsavgift 2010!  Pg: 301427-1 
Är 580 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 375 kr. 
Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. 
Du kan dela upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger. När avgiften betalats sänder vi 
ut det nya medlemskortet. OBS! inga arvoden utgår till styrelsen eller red. 
Allt arbete sker helt ideellt. 
Har du bytt adress el. e-postadress, så meddela kansliet detta!! 
 
Konstmyndigheter måste utlysa gestaltningsuppdrag! 
Efter många års kamp har Konstnärsalliansen (och dess styrelse) fått rätt i högsta instans, 
Regeringsrätten,  om vilka regler som skall gälla när olika konstnärliga gestaltningsuppdrag 
beställs av kommun eller av statligt organ. Kommunen har inte längre rätt att selektivt 
handplocka en konstnär för uppdrag utan att gestaltningsuppdraget utannonseras i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU. Nu måste man konkurrensutsätta 
uppdragen och behandla konstnärerna lika, alla ska ha samma chans att inkomma med ett 
anbud. Nu kommer initiativet i stället att ligga hos konstnärerna själva än hos en enskild 
kulturtjänsteman och dennes inhyrda konsult. 
Och detta är bra för mångfalden och kvalitén och inte minst demokratin. 
Konstnärsuppdragen kommer att läggas ut på myndigheternas olika hemsidor. KFA styrelse 
bearbetar nu regeringskansliet med anledning av domen och kräver nu att Statens konstråd 
följer lagstiftningen. 
Regeringsrättens dom ( mål nr 8272-08) finns att läsa på förbundets hemsida: 
www.konstnarsalliansen.se 
KFA kommer att följa utvecklingen och återkommer med utskick om hur  kommuner m fl 
rättar sig efter LOU-lagen. 
 

Nytt nr av tidningen Artär!! 
I december utkommer att nytt nr av vår tidning Artär. Alla som är medlemmar erhåller 
tidningen gratis den ingår i medlemsavgiften. Tidningen utgår även till skolor, museer, 
bibliotek m m. Hjälp oss gärna med att ragga prenumeranter och se till så att det lokala 
biblioteket får tidningen. Beställ extra ex. 
 

KFA startar galleri och kulturhus i Lysekil!! 
I mitten av april 2010 startar KFA ett galleri och kulturhus i Lysekils kommun. Huset är det 
gamla köpmanshuset från 1800-talet som byggs om till en galleriverksamhet där KFA 
ansvarar för utställningsarrangemangen. Utställningsperioderna erbjuds i första hand till 
KFA:s medlemmar och det kommer att bokas in utställare fr o m december 2009. 
All lämplig information, såsom kostnader, villkor, kommer att finnas på KFA hemsida, med 
bilder av galleriet och en utställningsritning. Utställningsansvariga på KFA är f.n. Frans 
Glatzl och Tony Roos, en arbetsgrupp kommer att bildas för att planera 
programverksamheten. 
  

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



 

Inbjudan till samlingsutställning i Partille Konsthall! 

Inbjudan till samlingsutställning i Partille konsthall 

och kulturhus (Kulturrum) 

Utställningstid: 30 januari – 21 februari 2010. 

Tema: ”Realism contra abstrakt…” 

Sista anmälningsdag: 27 december 2009. 

Utställningsavgift: 300 kr/person. 
Adress konsthall: Partille Kulturum, G.a Kronvägen 56, 43328 Partille. 

Tel. 031-7929600. e-post: kulturum@partille.se, Hemsida: www.partille.se 

 

Hemsida: www.konstnarsalliansen.se  e-post: kansli@konstnarsalliansen.se 

 

Handbok för konstnärer! 

Beställ KFA:s egen Handbok för konstnärer. 

Den kostar 80 kr + porto. 

Här f inner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska regler som gäller 
vid moms och beskattning. Här f inns material om kommissionsförsäljning och 
upphovsrättsregler, om A-kassan etc. Arbetsmarknad för konstnärer, mönsterskydd, 
ersättningar t ill konstnärer. 

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

 

ATELJÉFÖRSÄKRING! 
Förmånlig ateljéförsäkring för dig som är medlem i KFA. 
Innehåller bl a, egendom- och avbrotttsförsäkring, extrakostnadsförsäkring, rättsskydd, 
transportförsäkring, krisförsäkring, tjänstereseförsäkring. 
Årskostnad: 1900 kr. Avdragsgill i deklarationen. 
 
Kontakta kansliet om du är intresserad, tel. 073-7070555 
kansli@konstnarsalliansen.se 
Utställningsförsäkring inom Norden kostar 400 kr, per gång/utställning. 
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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 
 

Gästateljéer 

Västra Götalandsregionens internationella gästateljéprogram ger konstnärer och konsthantverkare i 

Västra Götaland möjlighet att söka stipendium för att arbeta och bo utomlands under tre månader.  

Regionen erbjuder ateljéer i Berlin, Kunming i Kina, Querétaro i Mexiko och Alexandria i Egypten. 

Regionen erbjuder även konstnärer från Mexiko och Kina möjlighet att under tre månader bo och arbeta i en 
ateljé på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn. 

Gästateljévistelserna har resulterat i en mängd separat- och samlingsutställningar, såväl inom Västra 
Götalandsregionen som i övriga Sverige. 

Inbjudan för ansökningar till Gästateljéstipendier 2010 finns i högerkolumnen. 

  

Aktuella ansökningsperioder  

 Gästateljévistelse i Berlin 2010 - sista ansökningsdag 26 november 2009 

 Gästateljévistelse i Kunming, Kina 2010 - sista ansökningsdag 20 februari 2010 

 Gästateljévistelse i Querétaro, Mexiko 2009 - sista ansökningsdag 20 maj 2010 

 Gästateljévistelse i Alexandria, Egypten NYHET 2009 - sista ansökningsdag 20 maj 2010 

 

För mer information, kontakta: www.vgregion.se/kultur 

Dan Fröberg 
dan.froberg@vgregion.se  
Tel: 0702 - 42 50 49 (mån, tis eller ons fm) 

 

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom 

bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och 
litteratur. Stipendiet är på 25 000 kronor och kan sökas av enskilda 

personer.  
Vem kan söka? 
Du kan söka stipendiet om du 

 är utbildad inom ett konstnärligt yrke eller har dokumenterad 
erfarenhet 

 har varit verksam i Stockholm det senaste året 
 är mantalsskriven i Stockholms kommun 
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 inte har fått Stockholms kulturstipendium under de tre senaste åren. 

När och hur ansöker du? 
Ansökningstiden pågår från den 15 december till och med den 1 februari varje 

år. Under ansökningsperioden kan du göra din ansökan via ett 
webbformulär direkt på hemsidan eller fylla i en blankett som finns för 

nedladdning och skicka den med vanlig post.  
  

  
Bilagor till ansökan 
Du kan bifoga arbetsprover till din ansökan. Skickar du in din ansökan via 

webbformuläret kan du bifoga filer upp till 5 Mb. Skickar du in din ansökan 
med post kan du bifoga fotografier av verk, CD-skivor, musik- eller video-

kassetter, skrifter eller böcker. Vi kan inte ta emot eller ansvara för 
värdefulla eller skrymmande arbetsprover. Observera att inlämnade 

arbetsprover inte återlämnas. 
  
Beslut om kulturstipendierna 
I mars eller april fattar kulturnämnden beslut om vilka som får 

Stockholms stads kulturstipendier. Stipendiaternas namn offentliggörs i 

pressen samt på förvaltningens hemsida. Utdelning av stipendierna sker 
vid en ceremoni i Stadshuset i slutet av maj varje år. 

  
  

Vid frågor kontakta  

Louise Dahlgren Tel: 08 - 508 31 922 

louise.dahlgren@kultur.stockholm.se 

 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR 

STYRELSE OCH KANSLI 

 

Rabattställen 2009-2010 (KFA) , kommer att utökas under 

året 
 

Färgkällan GBG, Aschebergsgatan 23, 15%, på all färg, lim, tapeter etc. www.fargkallan.se 

031-7110020. 

 

Konstnärsramar väst, Linnégatan 5, 413 04 Göteborg. Tel/fax: 031-423646. 

10-15 % rabatt på ramar och konstnärsmaterial 

 

Kreatima, Sveavägen 42,  Stockholm, tel. 08-54515560. 15 % på 

konstnärsmaterial 

 

Jordi konstnärsshop Stockholm, 15 % på konstnärsmaterial 

 
Masters, S:t Paulsgatan 14, Stockholm. 08-6427874. Båda lämnar 10 % rabatt till medlemmar 

i KFA. 
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Nyans i Helsingborg, erbjuder 10 – 20% rabatt på samtliga färger till medlemmar i KFA. 

www.nyanshelsingborg.se     tel. 042-326161 

 

Westers artistmaterial, Brunnsgatan 16, Jönköping. Tel. 036-168780, erbjuder 20 % rabatt till 

medlemmar i KFA: 

 

Svenskt Konstnärscentrum , Kristianstad 

 

Martinscolor Malmö, www.martinscolor.com,     30% rabatt till medlemmar i KFA.  

Webbaffär. 

 

Rabatt på Bilhyra, MABI hyrbilar, Roslagsgatan 38, Stockholm. Tel. 08-

56642081. 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 

Rabatt på keramikprodukter och glas m m. 

Art4fun – keramikcenter. 

Här erhåller medlemmar som arbetsr som konsthantverkare rabatt 
på en mängd produkter, kontakta kansliet för prislista eller ta 

kontakt med : www.art4fun.se 

Lasse Frenker: 0152-22490 

 

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré 
 

Grenen Konstmuseum, Skagen, fri entré 

Färgfabriken i Stockholm och i Östersund 

Erhåller medlemmar fri entré. 

 

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Tjörn,  vi betalar halv entré mot uppvisande av 

medlemskort. 

 

Göteborgs konstmuseum och konsthall, Götaplatsen, fri entré 
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Nationalmuseum Stockholm, fri entré till samlingarna. Vid specialutställningar gäller 

reducerad entréavgift. 

 

Aguélimuseet, Norra Esplanaden, Sala. Fri entré 

Östergötlands länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping, fri entré 

 

De flesta konstmuseer i landet erbjuder medlemmar fri entré mot uppvisande av medlemskort. 

Vi kommer även att arbeta för att medlemmar i KFA kommer in fritt på konstmuseer i 

Danmark, Finland. 

 

Kulturhuset i Stockholm, Sergels torg, fri entré. 


