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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. Pg: 301427-1

Medlemmar i KFA m fl.

BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!
HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG!

2011 Lider mot sitt slut och snart möter vi ett nytt, 2012 står för
dörren. KFA, satsar stort på nästa år med olika utställningsprojekt, återigen
Sommarsalong i Göteborg, nytt tema: Mångfald/Multiplicity, och
med ett nytt nr av Artär, nya samarbeten och projekt ska startas,
informationen på hemsidan uppdateras kontinuerligt.

KFA årsavgift 2012! Pg: 301427-1
Är 600 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 400
kr (enligt beslut på stämman).

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, för 2012. OBS! inga arvoden utgår
till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

Har du bytt adress el. e-postadress, så meddela kansliet detta!!

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.

Beställ strikekortet: www.strikekortet.se
Stöd din förening, stöd KFA!
Strikekortet gäller över hela Sverige och kostar 499 kr-per/år. Av



denna summa bestämmer kortköparen själv den förening som ska
stödjas, 250 kr/år.
Du får unika rabatter på varje köp av olika saker. 2-40% rabatt vid varje
köptillfälle. Gå inpå hemsidan och titta på alla rabatterbjudanden.

Tävling Konstverk
Isanläggning, Göteborg 
Med den nya bad- och isanläggningen får Angered en attraktiv
mötesplats för alla som lockar till aktivitet och umgänge och som främjar
friskvård och föreningsliv. 

Anläggningen ska förses med konstnärlig gestaltning som ska tillföra
huset och miljön estetiska och inspirerande värden. 

Yrkesverksamma konstnärer i Sverige och Norden inbjuds därför nu att medverka i den
konstnärliga gestaltningen av bad- och isanläggningen. 
Urval av konstnär(er) kommer att göras i två steg; 
Steg 1. Intresseanmälan 
I första steg inbjuds alla intresserade konstnärer till att lämna en intresseanmälan.
Intresseanmälan ska lämnas senast den 15 december 2011. I intresseanmälan ska
konstnärer bl a lämna uppgifter om konstnärlig yrkeserfarenhet och meriter, utbildning och
referensuppdrag genomförda i offentlig miljö. 
En intresseanmälan ger inte automatisk rätt att lämna skissförslag (anbud). 
Av inlämnade skissförslag väljs en konstnärlig gestaltning per plats för utförande. 
Konsten upphandlas enlig LOU vid urvalsförfarande. 
Förfrågningsunderlaget finns att hämta på: 
www.upphandlingar.nu 

Observera att vi inte frågar efter skissförslag i detta upphandlingsskede. 

Intresseanmälan: Konstnärlig gestaltning till
Nya Karolinska Solna

Skanska Healthcare AB, på uppdrag av Swedish Hospital Partners AB, inbjuder härmed till
intresseanmälan avseende konstnärlig gestaltning för Nya Karolinska Solna, Stockholm. 

Swedish Hospital Partners AB har huvudansvaret för uppförandet av Nya Karolinska Solna.
Skanska Healthcare AB står för byggnationen och är beställare/köpare av de fasta konstnärliga
gestaltningarna samt part i avtal med anlitade konstnärer. Stockholms läns landsstings
kulturförvaltning har del i urvalsprocessen och kommer för Skanska Healthcare AB:s räkning att
hantera intresseanmälningarna. 

NKS är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. Konstanslaget
på 118 miljoner kronor kan jämföras med de cirka 48 miljoner kronor i dagens
penningvärde som Karolinska universitetssjukhuset Huddinge mottog 1971.

Tidplan konstprojekt 
4.1 Etapp 1 - Intresseanmälan: 
1. Intresseanmälan med idébeskrivning senast inkommet 2011-12-01 
2. Beredningstid, slutdatum 2011-12-12 
3. Tilldelningsförslag i NKS konstråd 2011-12-13 



4. Tilldelningsbeslut i NKS konstkommitté 2011-12-15 

Konstnärlig utsmyckning 
Möckelngymnasiet i Karlskoga

Karlskoga kommun bjuder in till ansökan gällande utsmyckning av Möckelngymnasiet i
Karlskogas utvändiga entré. Projekttävlingen är öppen för yrkesverksamma konstnärer.

Projekttävlingen består av två steg och genomförs enligt nedan;

Steg 1
Konstnären skickar in en ansökan om att få delta. Denna ansökan ska förutom kontaktuppgifter
innehålla/uppvisa

• en enkel (max en A4-sida) idébeskrivning i ord (märkes på baksida med för- och
efternamn).

• bild/skiss bifogas (märkes på baksida med för-och efternamn).
• styrkt kompetens att utföra uppdraget genom att bifoga referensmaterial på tidigare gjorda

utsmyckningar. 

Konstnär ska vara registrerad för F-skatt.

I enlighet med reglerna i LOU kommer kommunen att via skatteverket göra en så kallad
uteslutningsprövning. Med detta menas att konstnären kontrolleras beträffande fullgörandet av sina
skatte- och avgiftsskyldigheter samt F-skattregistrering.

En jury, se punkt 1.6 nedan, kommer att bedöma inlämnade idébeskrivningar utifrån kriterierna:
• Utsmyckningens sätt att förstärka skolans identitet
• Utsmyckningens estetiska kvaliteter såsom beaktning av det arkitektoniska rummet, dess

formspråk och färgsättning
• Hur väl utsmyckningen stimulerar nyfikenhet och hur densamma förmedlar en känsla av

trygghet, jämlikhet och framtidstro

Juryn utser tre idébeskrivningar som går vidare till steg 2. Urvalet protokollförs.

Steg 2 
I detta steg ska de tre konstnärer vars idébeskrivningar utsetts till steg 2 lämna in ett utförligt
förslag för sin idébeskrivning. Deltagare ansvarar själv för samtliga eventuella fraktkostnader. För
att utvärderas ska förslaget vara praktiskt, tekniskt och ekonomiskt genomförbart.

Det utförliga förslaget ska därför innefatta skiss, skalenlig modell, materialprover, 
ev. teknisk beskrivning etc. samt en detaljerad budget. Budgeten ska visa att den ekonomiska
ramen hålls och särredovisa samtliga kostnader såsom exempelvis material, tillverkning, resor,
arbetstid, belysning, markarbeten, montering etc. Det utförliga förslaget ska dessutom innefatta en
redogörelse för skötsel, exempelvis hur klottersanering ska skötas. 

Montering och markarbeten ska utföras av kommunen i samråd med konstnären. Kostnaderna för
dessa arbeten ska innefattas i den ersättning vinnande konstnär erhåller. Inga ytterligare kostnader
får tillkomma.



Skissersättningen är 30 000 kronor exklusive moms vardera för de tre konstnärer som går vidare
till steg 2.

Utvärdering steg 2
Juryn kommer att bedöma inlämnade utförliga förslag enligt nedanstående kriterier:

• Utsmyckningens sätt att förstärka skolans identitet 
• Utsmyckningens estetiska kvaliteter såsom beaktning av det arkitektoniska rummet, dess

formspråk och färgsättning.
• Hur väl utsmyckningen stimulerar nyfikenhet och förmedlar känsla av trygghet, jämlikhet

och framtidstro.

Juryns bedömning kommer att rangordnas, motiveras och protokollföras. 

De tre finalförslagen presenteras i en offentlig utställning i Karlskoga bibliotek eller Karlskoga
konsthall efter att upphandlingen är genomförd.
Det vinnande förslaget offentliggörs på kommunens hemsida.

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.

Anmäl dig till ”Konst åt alla” utställningarna!
Årligen arrangerar samlingslokalsorganisationerna Våra Gårdar och Folkets hus och
Parker olika inköpsutställningar runt om i landet, detta under namnet ”Konst åt
alla”. Det är samlingsutställningar som anordnas i olika Folkets hus, samlingslokaler.
Yrkesverksamma konstnärer har rätt att anmäla sitt intresse om att få medverka på
dessa utställningar, gör detta.
Adresser: Riksföreningen Våra Gårdar, kulturansvarig, Box 128 25, 112 97
Stockholm. Tel. 08-6726155. www.varagardar.se
Folkets Hus och Parker, Box 17194, 104 62 Stockholm. Tel: 08-4522500.
www.fhp.nu

INBJUDAN TILL SAMLINGSUTSTÄLLNING PÅ SURTE
GLASBRUKSMUSEUM!
Våren 2012, 17 mars – 1 april. Surte ligger nära Kungälvs kommun 2 mil
norr om Göteborg.
Anmälan: Görs av intresserade KFA-medlemmar, via e-posten, sms, eller
brev.
Kostnaden för deltagande är ännu ej bestämt, men ca 300 kr/utställare.
Anmäl dig senast den 16 januari 2012.
Antal verk: Mindre verk, 2-3 verk 30x40, alt. 1 verk 50x70.

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!

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

Sök ateljévistelse på Ricklundgården
På Ricklundgården finns två olika ateljéer.
Stora Folkeateljén som är inrymd i huvudbyggnaden
och Annexateljén i anslutning till den gamla trivsamma sommarstugan. Folkateljén
är på 50 kvm
med en takhöjd på 5 m. Annexateljén är på 25 kvm.
Se mer på: www.ricklundgarden.com
e-post: post@ricklundgarden.com. Tel. 0940-14368.
Ansökan om arbetsvistelse kan göras på följande address: Ricklundgården, Axel
Aronsväg 6,Saxnäs, 910 88 Marsfjäll.

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

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

Arvidsons Glas & ram, Fleminggatan 31, Stockholm, lämnar rabatt på upp till 20%
Artistbutiken Franska vägen 9, 393 54 Kalmar. info@artistbutiken.se 10 % rabatt

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

Papper för Konstnärer
Här erhåller medlemmar i KFA 10% rabatt på allt sortiment. Butiken erbjuder, akvarellpapper från
Moulin de larroque, Indiskt akvarellpapper, grafikpapper BFK Rives, tunna papper från Indien och



Japan m m.
Adress: Upplandsgatan 37, Stockholm. Tel. 08-327191. e-post: pfk@pappersbutiken.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.
Medlemmar erhåller 15% rabatt hos Yakobs Ram & Reklam,
Stockholmsväg. 1, Norrköping. Tel. 011-239444. hemsida:
www.yakobbalko.se

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.

God Jul och Gott Nytt år hälsar

Förbundsstyrelsen och KFA-kansli i Göteborg


