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Göteborg den 23 maj 2016 
 
 

Viktig information till Dig som är medlem i KFA! 
 
Beslut på extra föreningsstämma den 22 maj 2016. 
 
Beslut om ny medlemsavgift 2016 – 2017. 
 
Förslag till höjning av medlemsavgiften 2016-2017, motion av Ingeborg Radler 
(medlem och revisor). 
Enligt förslaget skall medlemsavgiften höjas retroaktivt för 2016 med 150 kr och med 
100 kr för de som fyllt 70 år. 
För år 2017 ska avgiften höjas med 150 kr för medlemmar under 70 år, och med 100 
kr för medlemmar som fyllt 70 år.  
 
Beslut: 
Mötet diskuterade förslaget och enades om att ställa sig bakom motionärens förslag 
till höjning. Medlemslistan skall sen presenteras där det framgår vilka medlemmar 
som betalar avgift för de som är under 70 år och för de som fyllt 70 år. 
 
Bakgrunden till beslutet och motionen är förbundets svaga ekonomi (trots att inga löner 
utgår – inga lokalkostnader), vilket framkom på årsmötet den 20 mars då förbundet 
kunde påvisa en förlust på ca 6000 kr. 
 
Inte sedan 2008 har avgiften höjts, vilket innebär att avgiften legat still i 8 år. 
Den nya avgiften anses ändå vara låg i jämförelse med andra liknande förbund där 
årsavgiften ligger mellan 2000 – 3000 kr, år. 
 
Beslutet innebär nu att medlemmar ombeds inbetala följande till Pg: 301427-1 
 
Medlemmar under 70 år ska betala 150 kr.  Medlem över 70 år ska betala 100 kr. 
Tilläggsavgiften emotses inbetalas inom tre veckor från ovan datum 23 maj. 
 
Styrelsen kommer aktivt att arbeta för att förbättra medlemsförmånerna när det gäller 
fri entré till museer, konsthallar i Norden och övriga Europa. Vidare ska vi bredda 
möjligheterna till materialrabatt. Förslag tas tacksamt emot. 
Har du frågor om medlemsavgiften är du välkommen att kontakta kansliet via tel eller 
mejl. 

mailto:kansli@konstnarsalliansen.se


 
 
 

2. Rapport från mötet med revisorsenheten vid Västra Götalandsregionen. 
Rapport från mötet med Vg-regionens revisorsenhet 17 maj kl. 14. Södra 
Hamngatan 17 GBG. 
 
Tony Roos &  Birgitta Norrgren medverkade från KFA. 
 
Konstaterades att det är Fastighetsnämnden som är ansvarig för konstinköpen ej 
kulturnämnd. 
Revisorerna menade att verksamheten med konstinköp sedan 2011 inte fungerat 
väl, revisorerna var mycket kritiska till hur inköpen av löskonst (3 milj årligen) 
genomförs och planeras. 
 
Revisorerna har tagit fram en åtgärdsplan med uppföljning som följer gällande 
lagstiftning, LOU m m. 
GP-artikeln har fått stort genomslag och skakat om konstenheten i Vg-regionen, 
verksamheten ifrågasätts. 
KFA kommer att återta kontakten med fastighetsnämnden och revisorerna för att 
följa upp verksamheten. 
 
Vänligen styrelsen gm 
 


