
NNyyhheettssbbrreevv    mmaajj  22001100  
 
Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) 
Adress: Klippan 18, 41451 Göteborg. Tel: 073-7070555 
Hemsida: www.konstnarsalliansen.se, e-post: kansli@konstnarsalliansen.se 
 
Organisationsnr: 802434-4767. 
 
KOLLEGA!! 
Ja nu är det äntligen vår, det satt långt inne innan kylan gav sig av gör plats för maskrosor 
och vårfåglar. 
 
KFA årsstämma 
Den 24 april höll KFA sin stämma i Göteborg. Bland annat fattades beslut om delvis ny 
styrelse samt bokslut. Ekonomin är svag och förbundet har en skuld på 14000 kr.  
Stämman beslutade att fastställa nya medlemsavgifter från jan. 2011. 600 kr för aktiv 
medlem. För den som fyllt 70 år betalar 400 kr/år. 150 kr för studerande. 
 
Förbundsordförande är: Tony Roos Göteborg. 
Ledamöter är: Eva Elmquist, Myravägen 456, 434 98 Kungsbacka, glaskonstnär. 
Tel. 0300-541438. e-post: eva@hilmersgarden.com 
Hildegard Böhmerschildt, Strandliden 47, 115 51 Hässelby. Tel. 08-6450523, bildkonstnär. 
Roland Larsson, Stekastigen 10. 424 38 Agnesberg. Tel. 031-3313116, illustratör.  
Franz Glatzl, Gamla Särövägen 09, 436 40 Askim, bildkonstnär. Tel. 031-681279. e-post: 
frasse@glatzl.com 
 
Ersättare är:  Sofi Blücher, Kaprifolvägen 124, 434 44 Kungsbacka. Tel: 0704-383011, 
bildkonstnär. E-post: info@blucherart.se 
Martt i Risku, Paprikagatan 51, 424 47 Angered. Tel. 073-6225999, konstsmide. E-post: 
info@konstosmide.com. 
Ingemar Andersson, Onsala högåsväg. 83, 439 92 Onsala. Tel. 0703-626091, bildkonstnär. 
 

Sommarutställning i Lysekil! 
Inbjudan till medlemmar i KFA! 
  
Inbjudan till samlingsutställning Galleri köpmanshuset, Lysekil, Bohuslän. 
  
Utställningsperiod: 5 juni - 17 juni 2010 
  



Öppettider: 12 - 17 alla dagar.  Utställarna delar på bevakningen. 
  
Kostnad: 500 - 800 kr, beroende på antalet deltagare. 
 Försäljningsprovision 10 %. 
  
Anmäl dig senast månd. den 24 maj. Anmälan görs via e-post, tel, brev. 
  
Max tre (3) tavlor, verk per person. Galleriet är på 65 kvm. gatuplan. 
  
Bilder f inns att se på : www.konstnarsalliansen.se 
  
  
Upphovsrättsutredningen 
Upphovsrättsutredningen lämnade nyligen sitt delbetänkande om s.k. avtalad upphovsrätt 
m m. Det är särskilt den s.k. avtalslicensmodellen som granskats av utredningen. För KFA 
och samarbetsorganisationerna är utredningen vikt ig eftersom KFA mfl kräver ersättning 
från Skolkopieringsavtalet, KFA kräver ett avtal med Sverigeskommuner och landsting för 
nyttjandet av upphovsrättsliga verk. Styrelsen ska yttra sig över utredningen senast 1 sept.  
Sen förbereder även KFA att göra vissa uppvaktningar t ill riksdag och departement oavsett 
vilken regering det blir. 
 

Gästateljéer/Västra Götaland 
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 Querétaro, Mexiko 2009 - sista ansökningsdag 20 maj 2010 

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

För mer information, kontakta: 

Dan Fröberg 

dan.froberg@vgregion.se  

Tel: 0702 - 42 50 49 (mån, tis eller ons fm) 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Svenska kyrkans kulturstipendium 
http://kulturstipendium.svenskakyrkan.se 
 
Ansökan endast via hemsidan 
 

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! 
 

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 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 
 

Rabatt hos Göteborgs ramlist 
Konstnärsall iansen 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 
 

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@konstnarsall iansen.se 
Utställningsförsäkring inom Norden kostar 400 kr, per gång/utställning. 
 
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 

Vårhälsningar från 
 
Styrelse och kansli 


