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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.  Juni 2013.

Kansliet ber att få önska en trevlig skapande sommar. Vi kommer att ha stängt fr o m
midsommar fram till 18 augusti. Dock går det alltid bra att skicka e-postmeddelanden och
skicka vanligt brev med posten. Konstnärsalliansen genomför en sommarsalong på Tjörn
SäbyGård med 12 utställare, mellan 6 juli – 19 juli, besök gärna utställningen.
Vi fortsätter att uppdatera vår hemsida och kommer att lägga ut arrangemang på
facebook.
Till alla som besöker olika konstutställningar i sommar så gör gärna reklam för
Konstnärsalliansen – och hänvisa till hemsidan – intressera konstnärer för
medlemskap.

Teckna ateljéförsäkring (verkstad), KFA:s avtal med Boxförsäkra.
• Nu kan du äntligen få din verksamhet försäkrad!

• Du som är konstnär och medlem erbjuds en förmånlig förtagsförsäkring.
Försäkringen är anpassad till dig som arbetar med någon form av hantverk/konst.

• Försäkringen ger dig ett tryggt skydd, dygnet runt och är mer omfattande än de
försäkringar som finns på marknaden idag. Priset för konstnärsförsäkringen
är 175 kr/mån och kan betalas genom autogiro. Priset gäller för en
omsättning upp till 1 mkr per år.

Kontakta: Jan Persson tel. 031-7756302, 0708-711225. e-
post:jan.persson@boxworld.se   www.boxforsakra.se

Nyttan med att ta ateljéförsäkringen gm Konstnärsalliansen möjliggör du
vidare med att kunna sänka dina kostnader för bilförsäkring och för vanlig
hemförsäkring, genom att lägga över försäkringarna till Boxförsäkra som vi
har avtal med. Sänkningen för bilförsäkring i snitt 1000 kr/år, på
hemförsäkringen blir sänkningen ca 30%.



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!

Inbjudan till samlingsvisning på Galleri Draken Stockholm
När: 16 – 22 november 2013.
Var: Österlånggatan 25, Gamla stan Stockholm.
Upphängning den 17 nov. kl. 12.00
Galleri Draken (est. 2013) Österlånggatan 25
Yta: 65 m2. Löpmeter 55 m.
Kostnad 2013: 7000:-/vecka, Vid två eller fler veckor
6000:-/vecka

 INBJUDAN 
Konstnärlig gestaltning av betonggris/väghinder 
Kalmar kommuns serviceförvaltning inbjuder till en allmän tävling som är öppen för
yrkesverksamma konstnärer. 

Tävlingens syfte 
Tävlingens syfte är att ta fram ett förslag till, en Kalmarunik konstnärlig gestaltning av
betonggris/väghinder. 

Beskrivning av ett väghinder 
Ett väghinder, eller betonggris som de ofta kallas, förekommer i stort antal med varierande storlek
och modell. En betonggris med lokal utformning är inte önskvärd i trafikmiljöer med tät trafik,
eftersom de inte uppfyller dagens krav på teknisk utformning, bland annat avseende synbarhet.
Därför kan en kalmarunik ”gris” bara ha ett begränsat användningsområde. De blir i huvud-sak en
utsmyckning med en avgränsande funktion. De ska fylla en praktisk funktion, men i huvudsak vara
trivselhöjande och en del av det offentliga rummet. 
Exempel på platser i Kalmar där en sådan betonggris skulle kunna användas är: Hamnplanen på
Elevatorkajen, gågatorna på Kvarnholmen, slottsmuren ner mot vallgraven. 

Tävlingsform och behörighet 
Tävlingen är endast öppen för yrkesverksamma konstnärer. Tävlingsdeltagande sker under full
anonymitet. Med yrkesverksam avses avslutad konstnärlig hög-skoleutbildning eller annan
likvärdig utbildning. 

Tävlingsperiod 
1 maj – 1 augusti 2013. 
Tävlingsarrangör 



Kalmar kommun 

Serviceförvaltningen Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 00 00 vx
│ Fax 0480-45 05 20│kommun@kalmar.se 

KULTURBRYGGAN
Kulturbryggan öppnar slussarna för startstöd V1 och genomförandestöd 1V den 20 juni.
Sista ansökningsdag är 19 augusti kl. 12.00.
Hemsida: www.kulturbryggan.se.
Kontakt: 08-4051000. info-kulturbryggan@cilture.ministry.se

F-skattsedel
Företagare som bedriver enskild näringsverksamhet är som regel godkända för F-skatt. Ett
godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som ansvarar för att betala skatter
och socialavgifter (egenavgifter) på ersättning för utfört arbete.

Du som både bedriver enskild näringsverksamhet och har anställning ska vara godkänd för både
F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. Då drar din arbetsgivare av skatt och betalar
arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt medan du själv betalar skatt och egenavgifter för
inkomster i näringsverksamheten. Du får då endast använda godkännandet för F-skatt i
näringsverksamheten.

Juridiska personer som aktiebolag och handelsbolag har normalt F-skatt. Ett bolag kan dock ha
A-skatt, och då ska bolagets uppdragsgivare dra av skatt.

Om du är godkänd för F-skatt ska du betala den skatt och de avgifter som du själv ansvarar för i
form av en månatlig debitering av preliminär skatt. Du lämnar själv underlag för Skatteverkets
beräkning av preliminär skatt. Tanken är att den sammanlagda preliminärskatt som du betalar in
under året ska överensstämma med din slutliga skatt så nära som möjligt. Om du inte har en
debitering av preliminär skatt fastän du borde det kan du komma att drabbas av kvarskatt och
kostnadsränta när den slutliga skatten fastställs.

Ansöka om godkännande för F-skatt
Du som har e-legitimation kan ansöka om att bli godkänd för F-skatt via Skatteverkets e-tjänst
på företagarsajten www.verksamt.se. Logga in med din e-legitimation på Mina sidor.

Har du inte e-legitimation kan du i stället ansöka genom att fylla i blanketten Skatte- och
avgiftsanmälan (SKV 4620).

Blanketten kan du

• ladda ner via länken i högerspalten. Www.skatteverket.se
• beställa via vår servicetelefon, 020-567 000, direktval 6801
• hämta eller beställa på ett vanligt servicekontor.

Sommarhälsningar från
Kansli och styrelse!
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