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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. 2012.  Mars 2013.

Kollega, det våras! Kolla in oss på facebook...
Konstnärsalliansen (KFA) har vunnit och fått rätt efter lång kamp för rättvisa
regler gällande inkassering av konstnärers upphovrättsersättningar.
Regeringen lämnade den 7 mars 2013 över en remiss till lagrådet för godkännande, ”Förbättrade
möjligheter till licensiering av upphovsrätt”. Förslag till ny upphovsrättslag. Man föreslår att de nya
reglerna ska träda i kraft 1 nov. 2013.

Efter många års arbete och strid för en rättvis fördelning av inkomna ersättningar till konstnärer, där
mestadels två monopolorganisationer inkasserat all ersättning, trots att man inte företräder alla medlemmar,
slår regeringen fast att det skall vara fler än En organisation som har rätt att teckna avtalslicens för sina
medlemmar och på så sätt erhålla en proportionell ersättning till organisationen. Stöd ges från
Konkurrensverket och EU:s gemnensamma regler på området.

Trots att DUR och Konstnärsalliansen under alla år hävdat att vi haft lagstiftningen på vår sida
när det gäller rätten att teckna avtal och inkassera, så har ledande myndigheter typ Sveriges
kommuner och landsting (SKL) vägra att betala ut ersättning och teckna avtal. Möjligheten för
DUR, KFA  m fl, att dra SKL inför domstol har tyvärr inte gått pga ekonomiska skäl. Vi har även
klagat till regeringen/regeringar under 1990-talet och under 2000-talet utan att detta lett till att
man avvecklat rådande monopolsituation på området. 2007 uppvaktade dock DUR, KFA
justitiedepartementet som senare, 2008, kom att tillsätta en upphovsrättsutredning,
delbetänkandet ”Avtalad upphovsrätt”. Den landade sen 2010 på regeringens bord, men det är
först nu 2013 som departementet lämnar fram sitt lagförslag till licensiering av upphovsrätt.

Konstnärsalliansen ska nu tillsammans med våra samarbetsorganisationer gå vidare genom att
kontakta SKL m fl, i syfte att kunna teckna avtal om upphovsrättslig ersättning till föreningarna.

Inbjudan till sommarsalong, Säby gård Tjörn.
Medlemmar inbjuds att medverka på sommarutställningen vid Säby Gården Tjörn.
Perioden: 6 juli – 19 juli. Kostnad ca 600 kr för två veckor per deltagare. Föreningen
kommer att söka projektpengar för utställnngen. Kostnaden baseras på 10-12 deltagare.
Välkommen med din anmälan senast den 30 april.



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

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!

Ansökningstider 2013, Konstnärsnämnden
10 april 
Ateljévistelse vid Iaspis (juni)
Ateljévistelser för nyexaminerade från konstnärliga högskolor (juni)

24 april 
Arbetsstipendier (sep)       15 maj  Internationellt kulturutbyte (juni)

14 augusti 
Internationellt kulturutbyte (sep)       13 november  Internationellt kulturutbyte (dec)

27 november  Bild och form: Projektbidrag (mars 2014)

• Adress: Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, 118 53 Stockholm 
• Telefon: 08 - 506 550 00 
• E-post: info@konstnarsnamnden.se  -  www.konstnarsnamnden.se



Skissuppdrag konstnärlig gestaltning Akademiska stråket,
Nya Karolinska

Inbjudan
Skanska och Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse
för skissuppdrag avseende konstnärlig gestaltning i utemiljö, Akademiska stråket, Nya Karolinska
Solna.

Kravspecifikation 
Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under Konst
i landstinget och Utlysta konstnärliga uppdrag.

Budget 

För skissuppdrag: 30-50 000 SEK exklusive moms. 

Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt gestaltningsuppdrag, inklusive skissuppdrag,
beräknas till totalt 6 900 000 SEK exklusive moms och kan komma att delas på ett eller flera
parallella uppdrag. Inom ramen skall rymmas alla med konstverkets utförande och färdigställande
förbundna kostnader såsom egen projekteringstid, materialkostnader, monteringsanordningar,
underleverantörer, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt
upphovsrättsligt arvode. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens
åtagande. Montering och installation på byggplatsen bekostas inom byggprojektets budget.

Tidplan 

• 2013-04-15 kl 24.00, senaste tidpunkt att lämna in intresseanmälan. 
• 2013-05-24, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag. 

Vem kan söka?
För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för landstingets kulturförvaltning ska du: 

1. vara yrkesverksam konstnär 
2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat

uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att 

• den konstnärliga gestaltningen ska hålla högsta konstnärliga kvalitet. 
• den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär likväl

som till det faktum att den ingår i ett arkitektoniskt sammanhang. 

Besöksadress: Västgötagatan 2
Postadress: Kulturförvaltningen, Box 38204, 100 64 Stockholm 
Telefon: 08-690 51 00, Fax: 08-690 51 39
E-post: registrator@kultur.sll.se

_____________________________________________________________



_

Jurybedömd utställning 2013
2013-09-07 -- 2013-09-15  Romelegården.

5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till
bedömningsenast 130821. Verken ska kunna exponeras på max.
tilldelad yta (se nedan). Du behöver inte vara med i någon förening.

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. 

VÄGBESKRIVNING :
Romele Konsthall ligger på Romelegården 5 km söder om Veberöd.
Kör till DÖRRÖD beläget mellan Veberöd  och Skurup . Vik av från väg
102 först vid skylt Romelegården, Konsthall.

Bedömningsavgiften är 295:- och ska vara oss tillhanda senast 130819 på vårt
plusgiro 435 46 74-6 med Romelegården som mottagare eller kontant i
samband med inlämning av verk i konsthallen 130819 - 120821. Glöm inte att
ange avsändare!
INLÄMNING AV VERKEN DIREKT I ROMELE KONSTHALL:
Inlämning sker i konsthallen 19/8 - 21/8 2013 kl. 18.00 - 21.00. Det går bra att
skicka bud. Inlämning på annan tid kan avtalas (exp.avgift 100:-). Romele
Konsthall ligger vid väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Sväng av vid skylt
Romelegården/Konsthall. Observera att antalet inlämnade verk måste vara 5!
Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk. Ingen föranmälan behövs.

FOTO      PÅ VERK MED E-POST ELLER MED BREV:  
Vi godkänner även inskickning av 5 st bilder på konstverken. Bildkvalité och

bildstorlek ska göra verkens utseende rättvisa och underlaget ska kunna
bedömas av juryn utan svårigheter. Om man blir uttagen ska verken omgående

skickas per post eller lämnas in i konsthallen 2/9 - 4/9 2013 kl. 18.00 - 21.00.

E-POST: Skicka 5 bilder som bifogade jpg-filer. Skicka helst bilder med mindre
än 1 Mb per bild.

BREV:  Skicka 5 foton eller utskrifter. Frankerat returkuvert ska bifogas om
bilderna önskas i retur.   

Konstnärsmaterial
Färgkällan GBG, Aschebergsgatan 23, 15%, på all färg, lim, tapeter etc. www.fargkallan.se,
info@fargkallan.se
031-7110020.

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



Jordi konstnärsshop Stockholm, 15 % på konstnärsmaterial.
info@konstnarshandelnjordi.se

Information om nya materialrabatter för medlemmar:
Nya 2012: Konstexpo, Österlånggatan 25, Stockholm. Tel. 08-201510.
www.konstexpo.se
Erbjuder 10% rabatt på deras material, tjänster. e-post: info@konstexpo.se
 

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.

Bussgods lämnar 10% rabatt då du sänder paket med dem, t ex konstverk som
skall sändas inom Sverige. På deras hemsida registrerar du ett kundnr och uppger
ditt medlemskap i KFA.
Hemsida: www.bussgods.se

Kolla in Pack o Plock.
Sveriges mest välsorterade leverantör av emballage. Låga priser med 3000 artiklar.
Hemsida: www.packoplock.se

KFA årsavgift 2013! 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 2013. OBS!
inga arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt.

Trevlig vår och Glad Påskhelg önskar

Styrelse med kansli


