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Konstnärsförbundet Alliansen (KFA)
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Hösten 2011!
Står för dörren och återigen talas det om finansoro i Europa. För konstens skulle hoppas vi
att det går att kyla ner hysterin något, vi kommer även i fortsättningen att kunna åka till
underbara Grekland.
Efter sommarens stora sommarsalong i Göteborg, vid Lilla Bommens torg,(se bilder från
utställningen på vår hemsida) kommer styrelsen att utvärdera verksamheten och satsa på
en ny salong 2012 och kommer därför att redan under hösten 2011 söka sponsorer till
samlingsutställning. Ett arbete pågår sedan i vintras att hitta nya konstscener där vi kan
arrangera tema och samlingsvisningar av olika slag, kom gärna med tips. X antal
ansökningar görs till olika kulturhus och konsthallar i Sverige.
I våras fick förbundet en ny logga, kolla på hemsidan där finns den. Det är smeden Martti
Risku, Bohus, som är upphovsmannen, och vinnande förslag. Senare ska nya kuvert och
brevpapper tryckas upp.
Under hösten väntas bl a ett lagförslag (prop.) från regeringen gällande ny lag
för den s.k. ”avtalslicensmodellen”, som vi, KFA m fl, starkt ifrågasatt
eftersom den ger Bonus-presskopia ett statligt monopol på all inkasserning av
den omfattande kopieringen – av konstnärliga verk – som sker inom skolornas
område. Den nya lagen skall göra det lättare för fler organisationer att teckna avtal om
kopiering och ersättning.
KFA, DUR mfl har under våren sommaren försökt att få till stånd ett avtal om kopieringen
inom den kommunala skolorna, ett arbete som pågått sedan 2008, med SKL(Sveriges
kommuner och landsting), men utan att de velat ingå ett nytt avtal. Mer information om
detta kommer under hösten.

Ny styrelse för KFA
Styrelsens sammansättning 2011 - 2012.
Ordförande: Tony Roos, bildkonstnär, Klippan 18, 414 51 Göteborg.
Tel. 073-7070555. e-post: tonyroos999@hotmail.com
Ledamöter:
Ingemar Andersson, Onsala högåsväg. 83,439 92 Onsala. Tel. 073-

626091, bildkonstnär. E-post: ingemar1andersson@telia.com
Martti Risku, Paprikagatan 51, 424 47 Angered. Tel. 073-6225999,
konstsmide. e-post: info@konstosmide.com



Franz Glatzl, Gamla Särövägen 09, 436 40 Askim, bildkonstnär.
Tel. 031-681279. e-post: frasse@glatzl.com
Birgitta Norrgren, Stensbo, Budalsväg. 184, 471 95 Skärhamn. Tel. 0304-
662503. Bildkonstnär. Birgitta.norrgren@bredband.net
Suppleanter:
Roland Larsson, Stekastigen 10. 424 38 Agnesberg. Tel. 031-3313116,
illustratör.
Nilla Andersson, Bondevägen 33, 136 75 Haninge. Bildkonstnär. Tel.

073-6302478. 

Marion Lahl, Långåsväg. 23, 437 93 Lindome. Bildkonstnär. Tel. 0703-

198829. e-post: marion@smartkonst.com

Rabatt för medlemmar på Bussgods
KFA har avtalat med Bussgods om rabatt, 10%, på alla frakter, med konstverk, när
medlemmar lägger upp ett kundnummer hos Bussgods. För mer info gå inpå deras
hemsida och ansök om ett kundnr: www.bussgods.se
Bussgods är en rikstäckande transportör som erbjuder varsamma och miljövänliga
transporter i Sverige och Finland.

Ny samarbetspartner, Uppdragshuset
Ny sammarbetspartner är denna vår Uppdraghuset i Göteborg, en ekonomisk förening
som hjälper bl a konstnärer med fakturering, inbetalning av skatt för olika uppdrag.
Uppdragshuset har F-skattsedel, du blir s.k. egenanställd och kan koncentrera dig på din
affärsidé, kostnärliga verksamhet. Uppdragshuset hhar arbetsgivaransvaret och sköter
ekonomi, administration och försäkringar. Kolla vidare på: www.uppdragshuset.nu,
info@uppdragshuset.nu

Inbjudan fr Västra Götalandsregionen
Hejsan!
Tyvärr har länken till gestaltningsuppdraget BOIC, Sahlgrenska förändrats. Sänder
därmed ut en uppdatering med korrekt länk till båda  uppdragen som nu ligger ute.  

Ni når nu samtliga våra gestaltningsuppdrag via adr essen: 

http://vastfast.vgregion.se/sv/Vastfastigheter2/Vas tfastigheter/Intresseanmalan-
gestaltningsuppdrag-X/  
Vi ber om ursäkt för det inträffade. 

Vänlig hälsning Fredrik Johansson
Projektkoordinator
Västfastigheter – Konstenheten – www.vgregion.se/kultur

Tidningen Artär med på Bokmässan
Under bok och biblioteksmässan i Göteborg kommer vår tidningar Artär att finnas med
bland flera andra tidskrifter. Dock hinner vi nog inte göra ett nytt nr innan dess, arbetet
pågår med att samla in annonsörer för att täcka tidningskostnaden.

Yngre bild- och formkonstnärer (YBF)



På föreningsstämman i våras beslutades att KFA skulle inrätta YBF (Yngre bild- och
formkonstnärer i Sverige) i syfte att föryngra och stärka vår position, en egen förening där
medlemmarna består av ungdommar upp till ca 26 år. Arbetet med detta har nyss startat
och vi har förberett med stadgar och en t.f styrelse skall tillsättas under hösten, är
förhoppningen. Mer information om detta ska sedan presenteras på hemsidan.

BESTÄLL VÅR NYA FÖRETAGSFÖRSÄKRING
I samarbete med Försäkringskompaniet har vi tagit fram en helt ny
företags/ateljéförsäkring för medlemmar i KFA. Den kostar 3.200 kr om året. Hela
beloppet är avdragsgill i deklarationen. Man kan antingen betala hela beloppet, eller
välja autogiro, ett visst belopp dras varje månad.
I försäkringen ingå olycksfall, utställningsförsäkring och transportförsäkring med
tavlor, gäller i hela Norden. Kontakta KFA-kansli för ytterligare information.
Beställ gärna hela presentationen på sex sidor. Www.konstnarsalliansen.se

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 80 kr + porto.
Här finner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska regler som
gäller 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: www.konstnarsnamnden.se
Ansökningstider för bild och form
Arbetsstipendier, projektbidrag och målinriktade arbetsstipendier,
sista ansökningsdag är 4 oktober. 
Tel. 08-50655000. www.konstnarsnamnden.se

Konstakademiens stipendier och bidrag
Tvåmånaders ateljé-stipendium i Paris under 2012. Tvåmånaders ateljé-stipendium i
Grez-sur-loing (jan-febr. Mars-april, maj-juni 2012).

Ansökan ska vara Konstakademien tillhanda senast 5 okt. 2011.
Bidrag till monumental konst ur Hjalmar Wicanders fond. 
Ansökan ska vara Konstakademien tillhanda senast 21 okt. 2011.
Mer info: www.konstakademien.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.



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

Arvidsons Glas & ram, Fleminggatan 31, Stockholm, lämnar rabatt på upp till 20%

Artistbutiken Franska vägen 9, 393 54 Kalmar. info@artistbutiken.se  10 % rabatt

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

Jordi konstnärsshop Stockholm, 15 % på konstnärsmaterial

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,

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
Mer rabattinformation kommer efter hand.

Medlemmar erhåller 15% rabatt hos Yakobs Ram & Reklam,
Stockholmsväg. 1, Norrköping. Tel. 011-239444. hemsida:
www.yakobbalko.se

Art4fun – keramikcenter.Här erhåller medlemmar som arbetsr som
konsthantverkare rabatt på en mängd produkter, kontakta kansliet för
prislista eller ta kontakt med : www.art4fun.se        Lasse Frenker: 0152-  
22490

Varma hösthälsningar från

KFA-kansli i Göteborg

Styrelsen


