Extra Nyhetsbrev Jan. 2015
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 jan. 2015.
God fortsättning på 2015 med allt vad detta kan innebära. KFA-kansli sänder
nu ut detta extra Nyhetsbrev med viktig matnyttig information.
Tack till alla som redan betalat medlemsavgiften för 2015. Medlemskorten är tyvärr
försenade och kommer att skickas ut i vecka 6. Om ni besöker museum, behöver handla
konstnärsmaterial, Nyans etc, och man där vill verifiera medlemskapet kan man alltid
kontakta kansliet och ringa Tony tel. 073-7070555.
Under 2015 kommer en hel del konstprojekt startas av Konstnärsalliansen och vi kommer
att göra utskick om olika utställningsprojekt på olika orter. Håll koll på din post och e-post
i datorn.
Kansliet vill även skicka en vänlig anmodan till medlemmar som inte ännu
kunnat betala avgiften för 2015 , att göra detta, alla behövs. Har du svag
ekonomi nu kan man dela på årsavgiften, notera detta i din inbetalning. Pg:
30 14 27-1.

OBS! Ändrad dag för förbunsstämma är nu söndag den 29 mars kl.
13.00 Göteborg.

art fairs by deeloopart – konstmässor 2015
Www.deeloopart.com
Våren börjar i maj och då återkommer vi med den stora vårutställningen på Luftkastellet
i Malmö/Limhamn med nya kreationer från våra danska och svenska konstnärer.
Som utställare är du välkommen att boka en av de 61 monterplatser vi erbjuder.
Skicka oss ett e-mail till bokning@deeloopart.com samt en länk till din konst så
återkommer vi med full information rörande konstmässa!

Göteborg vid Excersishuset
Sensommar i Göteborg, mitt i city, bredvid Göteborgs berömda Avenyn finns
Exercishuset med en imponerande utställningshall om 39 x 16 meter. Här möter Göteborgs
konstpublik konstnärer och konsthantverkare från Danmark och Sverige som visar upp det
bästa från sommarens arbete!
60 montrar i storlekar 1x3x1 - 1x4x1 - 1x6x1 meter

Välkomna att boka monter!

Konsttävling
Med anledning av OKGs 50-årsjubileum 2015 inbju
tävling där vinnar
symbolisera OKG-verksamhet
samhälle. Konst verket ska placeras i e
Konsttävlingen är öppen för konstnärer med avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller annan
likvärdig utbildning.
Tävlingsdeltagarna ska skicka in skisser av konstverket, samt en beskrivande text. En jury tar fram tre
tävlingsbidrag som allmänheten får tycka till om. Allmänhetens röst ska sedan vägas in när juryn utser
första, andra och tredje pris. Förslagen kommer att visas på OKGs hemsida där man även kan lägga
sin röst. Konstverket ska placeras i rondellen vid korsningen Gröndalsvägen, Hantverksgatan och
Åsavägen i Oskarshamn.

Tävlingspris
1:a pris: 175 000 kr 2:a pris: 5 000 kr 3:e pris: 2 500 kr

Tävlingsperiod
16 januari - 15 mars: Inlämning av tävlingsbidrag
19 mars: Juryn presenterar tre bidrag som har gått vidare i tävlingen
19-31 mars: Allmänheten har möjlighet att rösta på det konstverket de vill ska vinna
3 april: Vinnare utses
14 juli: Invigning av konstverket

Örebro kommun och Tegelbruket söker konstnärer för
gestaltning av Tegelbrukets utomhusmiljö och arkitektur.
Inbjudan att lämna intresseanmälan för konstnärlig gestaltning av Tegelbrukets utomhusmiljö.
Ansök senast 2015-02-16
Tegelbruket är platsen för möten mellan människor, ett allaktivitetshus med fokus på idrott och kultur. TB
öppnade 2013 och är en storsatsning i Örebro för ungdomar och unga vuxna. Basverksamheter är musikhuset
med professionell studio samt flertal replokaler med olika profil. TB har även ett ungdomsanpassat bibliotek,
idrottshallar för olika lagidrotter, ett stort antal scener för olika framträdanden, boxning, dans, gym, äventyrshall
med skate, BMX och klättring, konferensrum och skapandeverkstad. Huset är öppet alla veckans dagar.
Tegelbruket är en föreningsdriven mötesplats som genomsyras av delaktighet och inflytande. Ansvariga för
verksamheten är ungdomsrörelsen KFUM och studieförbundet Sensus, samarbetspartner är Örebro kommun
och Örebrobostäder.
Offentlig konst i Örebro
Sedan 1968 avsätts 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnationer av fastigheter för
kommunal verksamhet. Kommunens satsning på offentlig konst är en viktig del av Örebro och har en självklar
plats på arbetsplatser, i offentliga lokaler, institutioner och skolor, bostadsområden, gaturum och parker.

Se bif. Bilaga fil, till detta utskick, pdf-fil._____________________________________

Byggnads & kulturen
Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet varje år
ut ett antal kulturstipendier.

Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. De kan fås för vidareutveckling
inom varje gren av kulturell verksamhet i vidsträckt bemärkelse, t ex litteratur, bildkonst och musik.
Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma, exempelvis journalistisk
verksamhet.
Utdelningen sker en gång per år.

455 kulturutövare sökte 2014 års stipendium
455 ansökningar hade kommit in till Byggnads stipendienämnd när ansökningstiden gick ut den 1 mars.
Ansökningarna är inom de flesta kulturområden såsom musik, bildkonst, litteratur, scenkonst,
konsthantverk och arkitektur.
Stipendiaterna för 2014 hittar du här.

Ansökan till 2015 års stipender
Stipendiet söks mellan 1 december 2014 - 1 mars 2015 då ansökningssystemet är öppet. Du kommer till
ansökningsformuläret genom att klicka på länken till höger eller genom att klicka
på d
e
nna länk.
Du registrerar dig som ny användare, och loggar in.
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt och under ansökningsperioden. Ansökningar som skickas in
på annat sätt eller vid annan tidpunkt kommer inte att behandlas.
Stipendienämnden består av:
Stefan Löfven, ordförande
Gunilla Kindstrand, litteratur och teater
Robert Wells, musik
Jordi Arkö, bildkonst
Leif Hjelm, scenkonst
Johan Lindholm, arkitektur, konsthantverk m m

Västra Götalandsregionens internationella gästateljéprogram ger
konstnärer och konsthantverkare i Västra Götaland möjlighet att
söka stipendium för att arbeta och bo utomlands under tre
månader.
Västra Götalandsregionen erbjuder ateljéer i Berlin, Kunming i Kina och Querétaro i Mexiko. Tidigare även i Alexandria,
Egypten. Västra Götalandsregionen 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.
I högerkolumnen hittar du information om beslut om gästatljéstipendiater fram till 2013.

Ansökningsdagar
Gästateljé i Detroit
Period 1 april-31 maj 2015. Under vistelsen finns möjlighet till kontakter med gallerier, museer och konstnärsnätverk i
staden. Vår kontaktperson introducerar dig till konstlivet i Detroit. Endast sökande inom området bildkonst.

DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR
KONSTNÄRER

Inkomst av näringsverksamhet
För att bedriva näringsverksamhet ska vissa, av skatteverket upprättade, krav vara
uppfyllda. För att vara näringsidkare krävs att man arbetar självständigt, det ska vara en
varaktighet och finnas ett vinstsyfte. En fritt utövande konstnär är att klassa som
näringsidkare om han/hon ägnar sig åt skapande eller annat konstnärligt arbete, är
yrkeskunnig inom sitt område och ägnar sig yrkesmässigt åt konstnärligt arbete.
Du som har enskild firma eller delägare i handelsbolag redovisar dina inkomster under inkomstslaget
Näringsverksamhet. Du har FA-skattsedel för enskild firma, för att också kunna ta anställning för sådana uppdrag som
inte ingår i din näringsverksamhet ( t ex inom vården, lärartjänst, affär m.m.) och Särskild A-skattsedel som delägare i
handelsbolag.
Enskild firma redovisar sina inkomster och kostnader från bokföringen, samt övriga ej bokförda inkomster och kostnader
på blankett NE. Delägare i handelsbolag redovisar sin andel av bolaget på blankett N3A samt eventuella andra, i
handelsbolaget ej bokförda inkomster och kostnader.

Alla som bedriver näringsverksamhet är skyldiga
att upprätta en bokföring.
Verksamhetens inkomster och kostnader måste bokföras och ett årsbokslut måste upprättas. Det är bokföringen som är
grunden till redovisningen i deklarationen med plats för skattemässiga justeringar för de inkomster och kostnader som
inte finns med i bokföringen, men som skall ingå i den skattemässiga redovisningen på blankett NE eller N3A.
Det är i princip ingen skillnad på de avdrag som kan yrkas under inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet,
utan principen är att kostnaden ska vara nödvändig för intäkternas förvärvande.
Samma regel gäller här som under inkomst av tjänst, att vissa kostnader, som man kan anse vara nödvändiga för
inkomsternas förvärvande, i praxis anses som en privat levnadsomkostnad och/eller en skattemässigt icke avdragsgill
kostnad, och därmed inte avdragsgill i deklarationen. Avdrag för kläder är en sådan kostnad som ofta bedöms som privat
levnadsomkostnad, för att de går att använda privat. En annan sådan kostnad är representation, där bara 90 kr är
skattemässigt avdragsgillt även fast man har haft en större kostnad.
Det finns dock en del avdrag och skattemässiga justeringar som endast kan göras under inkomst av näringsverksamhet.
Om man i näringsverksamhet inte kan påvisa att man har ett arbetsrum tydligt avskilt kan man istället erhålla ett
schablonavdrag för arbetsrum i bostad om 4 000 kr för lägenhet och 2 000 kr för villa. För detta behövs också att
man arbetar minst 800 timmar i hemmet för verksamhetens räkning.
Många konstnärer har ojämna inkomster mellan åren och under inkomstslaget tjänst beskattas inkomsten det år man får
den utbetald. Det innebär att man inte kan påverka beskattningen och kan få betala högre skatt än en person som har
näringsverksamhet och själv kan planera skatten genom vissa avdrag och avsättningar. Det finns en möjlighet för
anställda att utjämna skatten och det är reglerna om ackumulerad inkomst (se under rubriken Inkomst av tjänst).
Under inkomst av näring kan man göra avdrag för avsättning till Upphovsmannakonto, Periodiseringsfond eller
Expansionsfond för att jämna ut ovanligt höga inkomster. Det kan t.ex. vara värdefullt om man ett år överstiger gränsen
för att betala statlig inkomstskatt. Istället för att detta år betala statlig inkomstskatt kan man lösa upp avsättningen ett
annat år då man eventuellt har lägre inkomst och då endast betala kommunal inkomstskatt. Detta är en stor fördel för
dem med näringsverksamhet jämfört med de näringsidkare gentemot dem med inkomst av tjänst. Se exempel nedan.

Som fritt utövande konstnärer finns det vissa
skattemässiga regler som är mer fördelaktiga än för
andra näringsverksamma.
Har du underskott i din näringsverksamhet och dessutom har inkomst av tjänst kan du som fri utövande konstnär kvitta
årets underskott av näring mot inkomst av tjänst utan beloppsgräns eller tidsgräns. (För övriga näringsidkare gäller max
100 000 kr i underskott och under nystartad verksamhets första 5 år). En förutsättning för att få kvitta underskott mot
tjänsteinkomst är att din verksamhet så gott som uteslutande är av konstnärlig art.
En annan fördelaktig regel är avsättning av överskott till Upphovsmannakonto. Du kan som konstnär sätta in en del av
vinsten på banken och slippa beskattning av den summan. Insättningen måste göras innan du lämnar in deklarationen
för det aktuella året, så du behöver inte göra insättningen under inkomståret. Insättningen får stå kvar där till 31
december 5 år senare. Sedan måste den tas ut och då tas upp för beskattning. Det går också bra att ta ut avsättningen i

delar under femårsperioden.

Olika typer av inkomster
Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan vara inkomst av tjänst, inkomst av
näringsverksamhet eller inkomst av hobby- verksamhet. I vissa fall kan du också bli beskattad för
inkomst av kapital.

Inkomst av tjänst
Lön, sjuklön, sjukpenning, pension och alla förmåner som du får från arbetsgivare, uppdragsgivare eller t.ex. från
Försäkringskassan beskattas som inkomst av tjänst. Det spelar ingen roll om arbetet är tillfälligt eller varaktigt.
Även vissa stipendier kan vara skattepliktiga som inkomst av tjänst. Det gäller främst periodiska stipendier som utbetalas
under en längre tid än två år.

Inkomst av näringsverksamhet
När den konstnärliga, litterära eller kulturella verksamheten drivs yrkesmässigt dvs självständigt, varaktigt och med
vinstsyfte ska din inkomst istället tas upp som intäkt av näringsverksamhet. Detta gäller trots att det i många fall kan
vara svårt att påvisa vinstsyftet med verksamheten.
Ibland kan det vara svårt att avgöra om en inkomst är inkomst av tjänst eller ska hänföras till näringsverksamhet.För att
en inkomst ska tas upp som intäkt i näringsverksamhet ska uppdraget ha en naturlig anknytning till din
näringsverksamhet. Annars kan inkomsten anses vara inkomst av tjänst alternativt inkomst i hobbyverksamhet eller till
och med inkomst av kapital, se nedan.

Blandad inkomst av tjänst och näringsverksamhet
Det går också att ha båda formerna av inkomst samtidigt vilket är vanligt för konstnärer inom alla konstområden. Det
brukar benämnas som att man är en"kombinatör". Det kan t.ex. vara när du är anställd som bildlärare och får lön för det
jobbet och samtidigt har ett uppdrag som frilansande konstnär för att utföra en offentlig utsmyckning. Det kan också
gälla för en skådespelare som varierar anställningar med egna projekt som bedrivs i egen näringsverksamhet.

Inkomst av hobbyverksamhet
Hobbyverksamhet är något som inte är din huvudsakliga sysselsättning. Om du bara räknar med att få några enstaka
uppdrag ses det inte som näringsverksamhet, även om uppdragen är självständigt utförda och vinstsyfte finns. Sådana
tillfälliga inkomster är normalt hobby- eller tjänsteinkomster.
Du deklarerar överskott av hobbyverksamhet som inkomst av tjänst och du betalar själv dina sociala avgifter. Läs mer i
Skatteverkets broschyr "Hobbyverksamhet" .

Inkomst av kapital
Inkomst av kapital är avkastning av kapital som du har investerat i olika tillgångar. Ränta, aktieutdelning eller hyra
vid uthyrning är exempel på inkomst av kapital. Det betyder att du som har A-skatt och till exempel får in hyra för
utrustning du har lånat ut, blir beskattad i inkomstslaget kapital.
Om du däremot bedriver näringsverksamhet och inom ramen för denna har investerat pengar i utrustning som du sedan
hyr ut till annan tas hyran upp som en intäkt i verksamheten. Www.skatteverket.se

Vårsalong Romele konsthall 2015:
Bokning pågår.
Intresseanmälan:
Vi tar gärna emot intresseanmälningar till kommande utställningar
i vår regi under 2014/2015. Skriv lite om dig själv och bifoga några foton
på dina verk. Sänd din intresseanmälan till Romelegården, Dörröd 1041,
247 96 Veberödeller per e-post info@romelegarden.com Du kan bifoga

några bilder som jpg-filer.
Om du lämnar in verk (5 st) direkt i konsthall till den jurybedömda
salongen behövs ingen anmälan i förväg (se nedan).

Jurybedömd utställning 2015
2015-09-05 -- 2015-09-13
5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning
senast 19/8. Verken ska kunna exponeras på max. tilldelad
yta (se nedan). Du behöver inte vara med i någon förening.
Alla tekniker (bild och hantverk) är tillåtna.
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
tillDÖRRÖD beläget mellan Veberöd och Skurup. Vik av från väg 102 först vid
skylt Romelegården, Konsthall.
VILKEN CHANS HAR JAG ATT BLI UTTAGEN?
Detta varierar från år till år. Det är öppet för konstnärer från de nordiska länderna att
söka. Utställningen genomförs enligt KRO:s regler och omfattar alla tekniker. Till 2014 års
jurybedömda utställning hade 119 konstnärer från de nordiska länderna lämnat in vardera
fem verk för bedömning. 59 konstnärer antogs att medverka.
JURY OCH BEDÖMNINGSAVGIFT:
Med en kvalificerad jury blir det en värdefull merit för de som blivit uttagna. Intyg utfärdas.
Bland tidigare jurymedlemmar kan nämnas professor Georg Suttner konstnär KRO, f.d.
rektor Kungl. Konsthögskolan; Helmer Lång, författare; professor Göran Hermerén KROkonstnär; Stig-Åke Stålnacke, konstkritiker och författare; professor Gertrud Sandqvist
Malmö Konsthögskola, Jan Hemmel regissör och kulturjournalist.
Bedömningsavgiften är 295:- och ska vara oss tillhanda senast 17/8 på vårt plusgiro 435
46 74-6 med Romelegården som mottagare eller kontant i samband med inlämning av
verk i konsthallen 17/8 - 19/8. Glöm inte att ange avsändare!

