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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.  Göteborg dec. 2013.

BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!
HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG.
Tiden går även denna gråa höst och snart är det Juligen. I detta årets sista Nyhetsbrev
kommer som vanligt en uppmaning till alla medlemmar att betala årsavgiften för 2014.
Ett nytt medlemskort ligger på tryckeriet och skickas så snart som möjligt till alla som
betalar. Som kansliet kunde informera om i förra Nyhetsbrevet startades ett projekt under
hösten med att ev. Ta över ett större galleri i Göteborg. En del ansökningar har gjorts,
bl a till Regionlandstinget och till Allmänna arvsfonden. Det kan dock ta en del tid
anspråk innan vi kan komma att få ett besked. Flera föreningar samverkar kring detta
projekt; KFA, Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening, Yngre bild- och
formkonstnärer (YBF), riksföreningen Attention. Återkommer senare med ytterligare
information.

Styrelsen jobbar vidare med våra hjärtefrågor som ska förbättra arbetsvillkoren för
majoriteten av aktiva bild- och formkonstnärer. Vi gör en del uppvaktningar till riksdagen
i början av 2014. De frågor som ska tas upp är, olika avtal om upphovsrättsersättning,
KFAs förslag till Generellt konstnärstillägg och förslag till ett reformerat Statens
konstråd.
Förbundet har en mängd kontakter med olika landsting/kommuner som ska upphandla
olika gestaltningsuppdrag som anonseras ut. Förbundet Nyhetsbrev har blivit allt
viktigare, eftersom aktuella konsttävlingar, uppdrag m m annonseras ut där. Vi ska även
fortsätta vårt samarbete med våra samarbetsföreningar, ni kan se dessa på vår hemsida.
Och inte minst måste vi satsa på medlemsrekrytering!

KFA årsavgift 2014! 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 2014. OBS! inga arvoden utgår till styrelsen eller
redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

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

Galleri 40, Stockholm
Galleri 40 i Stockholm (www.galleri40.se) erbjuder 10% rabatterad hyra
för medlemmarna. Under vissa veckor, vid sommarperioden och jul,
kan man få hyra galleriet för halva priset. Kontaktpersonen är Daniel
Garcia, tel. 070-781 93 99, eller e-post, info@galleri40.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.

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 90 kr +
porto. Handboken håller på att uppdateras.
Här finner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska
regler somgäller 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 ansökningstider 2014
5 februari 
Bild och form, musik, teater, dans, film:  Internationellt kulturutbyte (mars)
Dans, film, teater: Resebidrag (mars) 

3 april  
Teater, dans, film: 
Arbetsstipendier (sept)
Målinriktade arbetsstipendier (sept)

24 april 
Bild och form: Arbetsstipendier (okt)

Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53  Stockholm
08-506 550 00 (växelns öppettider är kl 9-12 och 13-15) 08-506 550 81



(blankettbeställning)
info@konstnarsnamnden.se 

Nordisk Salong 2014
ww w.nordisksalong.se,  w w w . h e l s i n g b o r g s k o n s t f o r e n i n g . s e
w w w . d u n k e r s k u l t urhus.se

Save
Från den 1 januari kommer ansökningshandlingar
och blanketter till en jurybedömd NORDISK SALONG2014
att kunna laddas ner på adresserna som följer nedan – där
du också kan hålla dig uppdaterad. Inbjudan är öppen för
konstnärer boende i Norden som verkar inom måleri,
teckning, skulptur r,  film,foto och installationer

Beställ en egen webbsida
KFA-kansli vill rekommendera följande leverantör av webbtjänster.
Www.one.com – One.com etablerades 2002 i Danmark och är idag en av de ledande
aktörerna i Europa vad gäller domännamn och webbhosting.

Hemsida 24 – www.hemsida24.se, och erbjuder 20% rabatt det första året som kund.
Populäras är Standar för 99 kr/mån och då ingår 5 GB utrymme, obegränsat antal sidor,
eget domännamn, 3 e-postadresser etc.

Romelegården konsthall     Utställningar  
Vår  salong 2014 Sommarsalong 2014  

Bokning pågår. Intresseanmälan
Vi tar gärna emot intresseanmälningar till kommande utställningar 
i vår regi under 2014. Skriv lite om dig själv och bifoga några foton på
dina verk. Sänd din intresseanmälan till Romelegården, Dörröd
1041, 247 96 Veberöd eller per e-post info@romelegarden.com  Du
kan bifoga några bilder som jpg-filer. Om du lämnar in verk (5 st)
direkt i konsthall till den jurybedömda salongen behövs ingen anmälan
i förväg (se nedan). Www.romelegarden.com

Vårsalong 2014. 2014-04-18 – 2014-04-27

Sommarsalong 2014.  2014-05-31 -- 2014-06-08 

Utomlands:
"Scandinavian Cultural Tour" i U.S.A. eller ombord på kryssningsfartyg. Då
lämplig utställningslokal finns kontaktar vi de konstnärer som är antagna med



villkor. Först därefter bestämmer var och en om deltagande.

Jurybedömd utställning 2014
14-09-06 -- 2014-09-14 

5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedöm ning
senast 20/8. Verken ska kunna exponeras på max. til ldelad yta (se
nedan). Du behöver inte vara med i någon förening. Alla tekniker
(bild och hantverk) är tillåtna.

Vi använder inga ansökningsblanketter, men skriv gärna några rader om

dig själv och ditt skapande. Detta presenteras inte vid själva
bedömningen  utan används av oss som underlag till andra utställningar
som du kanske  erbjuds att medverka i. Detta gäller även om du inte
kommer med  på den jurybedömda utställningen. 

Konstnärsmaterial – Medlemsrabbatter m m 2014

Färgkällan GBG, Aschebergsgatan 23, 15%, på all färg, lim, tapeter etc. www.fargkallan.se,
info@fargkallan.se  031-7110020.
Artistbutiken
Franska vägen 9, 393 54 Kalmar. info@artistbutiken.se  10 % rabatt
Kreatima, Sveavägen 42,  Stockholm, tel. 08-54515560. 15 % på konstnärsmaterial.  butiken@kreatima.se,

Jordi konstnärsshop Stockholm, 15 % på konstnärsmaterial. info@konstnarshandelnjordi.se
Martinscolor Malmö , www.martinscolor.com,     30% rabatt till medlemmar i KFA. 
Webbaffär. info@martinscolor.com
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,

Sollentuna Ram
Hör gärna av er eller hälsa på - vi gör konstinramningar, säljer konstnärsmaterial, har konstgalleri, mm.
Erbjuder medlemmar 10% rabatt på utbudet.

Göteborgs Färg & hem, Första långgatan 22, Gbg. erbjuder medlemmar 25%
rabatt på konstnärsmaterial.
Hemsida: www.gbgfarg.se,  tel. 031-125580. e-post: butiken@gbgfarg.se 
Yakobs Ram mm.Medlemmar erhåller 15% rabatt hos Yakobs Ram & Reklam,
Stockholmsväg. 1, Norrköping. Tel. 011-239444. hemsida: www.yakobbalko.se  ,  
louie.balko@gmail.com

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



WIPRABATT  OFFICE DEPOT
Produktgrupp Rabatt
Kablage 20% Maskintillbehör 15% Färgband, Datorrengöring och Räknerullar 20% Bläck och Toner 15%
Skrivbordsartiklar 20%,  Sortering och förvaring 20%
Pennor och ritmaterial 20%, Block och papper 20%, Kuvert, post och emballage 20%
Almanackor, planering och ur ej filofax 20% , WB tillbehör, Konferensmappar och anslagstavlor 20%,
Laminering och spiralbindning (ej maskiner) 20%
Blankettfack 20% , Märkning och skyltning 20%
Fika, hygien och städ 20%,   Våra katalogpriser följer marknadsutvecklingen såväl vid prishöjningar
som vid prissänkningar.
Gäller ej produkter märkta med ”alltid lågpris” eller i kombination med andra
avtal/rabatter.

God Jul och ett Gott nytt konstår 2014!!

Hälsar styrelse och kansli





 


