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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 
 
KOLLEGA!! 
Hoppas din sommar varit skön och avkopplande. KFA-kansli har kommit igång igen när 
skolorna startade. Vi har en del nyheter att meddela er. Det är ju valår i år och oavsett vilket 
block som kommer t ill makten kommer styrelsen att uppvakta kulturdepartementet under 
hösten. 
 
Galleri köpmanshuset, Lysekil 
Under juni, juli och augusti har KFA arrangerat separatutställningar och samlingsvisning i 
nya Galleri köpmanshuset. Posit ivt är mottagandet av folk och lokala media som verkligen 
fått exponera galleriet. En hel del folk, turister m m har besökt galleriet och alla utställare 
har fåt sälja något av de utställda verken. Under hösten ska verksamheten utvärderas sen 
får styrelsen mfl ta ställning t ill om vi ska fortsätta utveckla verksamheten under 2011. Mer 
info senare. 
  
Upphovsrättsutredningen 
KFA har inlämnat ett yttrande över utredningen ”Avtalad upphgovsrätt”, t ill 
Just it iedepartementet, där vi säger Nej t ill fortsatt monopol-situation (läs Bonus-
presskopia)  av fotokopieringen inom skolorna. Vi förbereder även att göra vissa 
uppvaktningar t ill riksdag och departement oavsett vilken regering det blir. Remisst iden för 
utredningen gick ut den 1 sept. kommande regering lämnar under hösten ett förslag t ill 
riksdagen. Som KFA t idigare berättat, se t idningen Artär, har KFA,DUR mfl, förhandlat med 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) om utebliven ersättning för kopiering, med stöd av 
Nordenson Law  i Stockholm. Något avtal tecknades inte 2009, utan den lagda 
upphovsrättsutredningen ger oss nya möjligheter att återuppta våra förhandlingar och krav. 
Konkurrensverket har också lämnat in ett yttrande, de är mycket krit iska t ill den lagda 
utredningen och kräver att den nuvarande monopolsituationen, den s.k. 
avtalslicensmodellen, luckras upp. 
 

LILJEVALCHS  VÅRSALONGEN – SÖK! 
SISTA ANSÖKNINGDAG TILL VÅRSALONGEN 
2011: FREDAG 15 OKTOBER 2010. 



  
SOM VANLIGT KAN DU ANSÖKA MED MAX FEM BIDRAG OCH SAMTLIGA VERK MÅSTE VARA TILL SALU. 
PRISET BESTÄMMER DU SJÄLV. 
 
2011 ÅRS VÅRSALONGSJURY BESTÅR AV:   KONSTHISTORIKERN, KRITIKERN OCH FÖRFATTAREN 
THOMAS MILLROTH, KRITIKERN OCH FÖRFATTAREN INGELA LIND SAMT KULTURREDAKTÖREN, 
LITTERATURKRITIKERN OCH MUSIKERN MARTIN AAGARD. 
  
REPRESENTANT FRÅN LILJEVALCHS KONSTHALL, TILLIKA JURYORDFÖRANDE ÄR MÅRTEN 
CASTENFORS.  
 
________________________________________________ 
 
 
Liljevalchs utställning Vårsalongen är Stockholms säkraste - och kanske tidigaste - vårtecken. Att komma 
med eller inte komma med är frågan för både väl etablerade och icke etablerade konstnärliga utövare. 
Och så har det varit sedan 1921 då den allra första salongen öppnades. 
  
Nu för tiden är Vårsalongen öppen för alla slags konstnärliga tekniker och genrer, till exempelvis grafisk 
formgivning, mode och konsthantverk.  
  
Genom ansökningsformatet, där varje person eller grupp sänder in fotografier eller 
videodokumentationer av sina verk, har det också blivit betydligt lättare att söka för de som bor i andra 
delar av landet än i huvudstaden. 
  
En ny jury tillsätts varje år och består av personer som på olika sätt har professionell erfarenhet av 
andras konstnärliga verksamhet. 
  
Varje insänt verk bedöms anonymt, men i slutskedet av urvalsarbetet kan juryn begära att få ta del av 
vissa uppgifter som dock inte avslöjar den ansökandes identitet, exempelvis personens ålder. 
  
Vårsalongen är ett unikt tillfälle för varje deltagare att få sitt verk uppmärksammat av omkring 40 000 
besökare.  
  
För publiken innebär utställningen, förutom själva upplevelsen, dessutom ett tillfälle att köpa något eller 
några av de verk som visas.  
  
Allt är till salu, priset sätts av deltagarna själva - och det är ”först till kvarn” som gäller. 
  

 

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

 

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

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 



 
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, 91088 Marsfjäll. 

 

 
Konstnärsguiden.se        Konstnärsguiden är en ny webbaserad informationsportal. Den 
förmedlar rak, enkel och aktuell information om trygghets- och skattesystemet. Guiden 
kommer att utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Projektet drivs av Konstnärsnämnden. 

KONSTAKADEMIEN – STIPENDIER - SÖK 

Grez-sur-Loing stipendiet 

Ateljé- och bostadsstipendium för konstnärer i Hôtel Chevillon, Grez-sur-Loing, 
Frankrike. Stipendiet omfattar fri bostad och ateljé ("Carl Larssonateljén") under två 
månader, perioderna januari-februari, mars-april eller maj-juni 2011.  
 
Ansökan 
Ansökan med uppgifter om utbildning, verksamhet och referenser samt önskad 
period. Bifoga bildmaterial. 
Avslag meddelas ej. Ansökningar sparas i tre månader. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2010-09-23 

Skicka ansökan till 

Grez-sur-Loingstipendiet 
Kungl Akademien 
för de fria konsterna 
Box 16317 
103 26 STOCKHOLM  
______________________________________________________ 

Tvåmånaders ateljéstipendiet i Paris 

Stipendieatélje för konstnär för en period av två månader vid Cité Internationale des 
Arts. Ange önskad tvåmånadersperiod under 2011. Ateljéhyra betalas av 
Konstakademien. Kontantstöd utgår inte.  
 
Ansökan 
Ansökan, med angivande av adress och telefonnummer, skall kompletteras med bilder 
av arbeten (bilderna skall vara märkta med namn och adress). 
Avslag meddelas ej. Ansökningar sparas i tre månader.  



SISTA ANSÖKNINGSDAG 2010-09-23 

Skicka ansökan till 

Tvåmånaders Ateljéstipendiet Paris 
Kungl Akademien 
för de fria konsterna 
Box 16317 
103 26 STOCKHOLM  
______________________________________________________ 

Hjalmar Wicanders fond 

För "främjande av de bildande konsterna genom direkt beställning av eller genom 
bidrag till åstadkommande av verk av monumental eller dekorativ art i samband med 
någon staten icke tillhörande offentlig byggnad eller anläggning".  
 
Ansökan 
Ansökan, som lämnas in av verkets beställare, skall vara åtföljd av skiss till 
konstnärlig lösning av det projekt för vilket bidraget begärs, samt sökt belopp.  

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2010-10-21 

Skicka ansökan till 

Hjalmar Wicanders fond 
Kungl Akademien 
för de fria konsterna 
Box 16317 
103 26 STOCKHOLM  
______________________________________________________ 

Bo Edblads och Maureen Wells resestipendium 

Arkitekter och konstsnickare som nyligen avslutat sina studier skall genom detta 
stipendium ges möjlighet att genomföra studieresor. I år ges stipendiet till konstsnickare.  
 
Ansökan 
Ansökningsblankett med bilder insändes till Kungl. Akademien för de fria konsterna. 
Avslag meddelas ej. Ansökningar sparas i tre månader. 
Hämta blankett här!  

SISTA ANSÖKNINGSDAG 2010-09-23 

Skicka ansökan till 

Bo Edblads och Maureen Wells stipendium 
Kungl Akademien 
för de fria konsterna 
Box 16317 
103 26 STOCKHOLM  
 
 



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 
 
 
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 

 
Trevligkonsthöst och på återhörande 
Styrelse och kansli 15 sept. 2010. 


