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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  
 
 
Göteborg den 17 mars 2017 
 
 

Till medlemmar i KFA! 
 

BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA! 
Här kommer Nyhetsbrevet för mars 2017,  och snart är våren tillbaka med 
sitt ljus och allt vad detta kan innebära. Håll koll på vad som händer under 
2017, på vår webb eller facebooksida, alt, på din mejladress. 
 
KFA Jubileumsutställningar 2017. 
Jubileumsutställningen i Partille Kulturrum genomfördes mellan 4 – 12 mars med 
22 medlemmars verk. På vernissagen spelade ungdomar från Partille kulturskola ett 
antal klassiska stycken. Nästa utställning genomförs i Stockholm, Solna Folkets hus 
perioden 8 – 22 april med 14 medlemmars verk. Flera utställningsarrangemang 
planeras under 2017, och vi återkommer till detta via KFA utskick. Tofta 
Konstgalleri i Varberg är bokat i augusti och senare i vår kommer en inbjudan att 
skickas till medlemmar. 
 
Förbundsstämma den 2 april i Göteborg 
Stämman hålls i Göteborg vid Sjömanskyrkan, Stigbergsliden, kl. 12 – 14. 
Välkommen hit. 
 
KFA uppvaktade den statliga KonstnärsUtredningen den 2 mars. 
Repr. För KFA, Tony Roos och Åsa Freij Söderberg, uppvaktade utredningens ordf. den 2 
mars på Karlavägen 100 i Stockholm. Ett möte som varade i 1 ½ timme med givande 
diskussion och där vi fick möjlighet att ge vår syn på det statliga konstnärsstödet och 
framföra våra egna förslag till förbättring och modernisering. 
 
Nytt nr av Artär i maj! 
Ett nytt nr av konsttidningen Artär (ingår i medlemsavg.) beräknas utkomma i mitten av 
maj månad. Har du förslag på vad vi bör skriva om, eller att du själv har skrivit något 
angeläget inom bildkonsten, förslag till annonser m m, välkommen att mejla materialet. 
 
TallinkSilja l ine 10% rabatt 
KFA har sedan årsskiftet ett avtal med Tallink Silja line om rabatt på deras resor, grupp- 
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och konferensprodukter samt affärsresor. 
Medför resan övernattning på hotell i Estland, Finland eller Lettland erhåller man 
specialpris på Tallink Hotels samt de övriga hotell som Tallink Silja line samarbeter med. 
Medlemmar i KFA erbjuds kostnadsfritt medlemskap i Tallink Silja Abs stamgästprogram 
Club One. Ansök på: http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/company 
Vid bokning av resa görs på tel:08-222140. Uppge alltid avtalsnumret 112243 vid bokning. 
 
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i 
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161. 
 
Du kan beställa rabattfoldern från kansliet med alla de avtal 
som gjorts med butiker, museer m m. 
 
 
 
Medlemmar i KFA har en småföretagsförsäkring 
för konstnär hos Folksam 

Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, 
ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, 
krisförsäkring och överfallsförsäkring. 
Kontakta Ulrika Winberg tel. 0708-31 68 83 ange försäkringsnummer: 349228, 
småföretagsförsäkring, Tony Roos Konstnärsalliansen 
Kostnad per år: 1760 kr. 

 
NYHET: 
Konstnärsalliansen kan nu erbjuda sina medlemmar kraftigt 
rabatterade priser på drivmedel 

Vi på Preem utvecklar grönare drivmedel av sådant som andra ser som skräp – 
restprodukter från skogsindustrin och slaktavfall till exempel. Vi lanserade vår HVO-diesel 
Preem Evolution Diesel redan 2011. Nu tar vi ännu ett jättekliv i vår evolution och höjer 
den förnybara delen till hela 50%. Det betyder att varannan mil du kör är helt fossilfri, 
utan att du behöver byta bil eller betala ett öre mer. Men vi sitter inte nöjda för det, utan 
fortsätter att utveckla våra drivmedel så att du en dag kan köra varje mil fossilfritt. Vår 
evolution går vidare. Läs mer på www.preem.se 

Du som ansöker om Företagskort hos Preem via KFA kommer ta del av följande rabatter. 

* Diesel 90 öre/liter 

* Bensin 55 öre/liter 

* E85 55 öre/liter 

* Bilkem/tillbehör 10% 

* Biltvätt 15% 

* Olja 10% 

Ovanstående rabatter är baserade på Preems listpris som går att följa på www.preem.se 

Kortet innebär inga kostnader i form av fakturakostnader, uppläggnings- eller årsavgifter. 
Det har inte heller någon bindningstid utan kan sägas upp när som helst. 

Ansökan sker via ansökningsformulär som finns hos KFA. 

http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/company


Runt om i Sverige har vi ca 400 st stationer, både bemannade och automat. Du kan enkelt 
hitta din närmaste station på vår hemsida www.preem.se 

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Preem. 

Vi hälsar er välkomna till Preem. 

Preem AB 

Chalott Andersson: chalott.andersson@preem.se 

 

RABATT PÅ BILHYRA 
Genom avtal med Mabi. I avtalsbilagan (Pris och villkorsbilaga) framgår ett 
rabatterat pris på de vanligaste bilgrupperna i vårvagnpark. Vid förhyrning av övriga 
bilgrupper och modeller tillämpas Lokalprislista – 10 % rabatt. Dessa priser gäller på 
samtliga orter i Sverige där Mabi Hyrbilar finns representerade. Särskilt medgivande samt 
tilläggsavgift krävs för resa utom Sveriges gränser och avtalas vid respektive tillfälle. Alla 
priser är baserade på fri körsträcka. 
 
 

Kommande konstmässor 2017 
 
www.deeloopart.se                    www.marketartfair.com 
 
www.supermarketartfair.com 
 

Helsingborgs Konstförening och Dunkers kulturhus hälsar dig 
välkommen att ansöka till Nordisk Salong 2017. 
 

  
Helsingborgs Konstförening inbjuder konstnärer som är verksamma och boende inom Norden och 
verkar inom måleri, teckning, skulptur, textil, film/video, foto, grafik, installationer samt 
blandteknik att senast 15 augusti 2017 lämna in ansökan till Nordisk Salong. 
Salongen pågår från 11 november 2017 – 21 januari 2018 på Dunkers kulturhus med vernissage den 
10 november kl 17 – 19. Utställningen invigs av Mårten Castenfors, chef för Liljevalchs konsthall. 
Priser kommer att delas ut, mer info om det kommer på denna hemsida under våren. 

mailto:chalott.andersson@preem.se
http://www.deeloopart.se/
http://www.marketartfair.com/
http://www.supermarketartfair.com/


 
Medlemmar i KFA erhåller 10% rabatt på gallerihyra 
Det är på Galleri Norrsken och galleri Riddaren i Gamla stan Stockholm. 
Hemsida: www.gallerinorrsken.se 
Tel. Christina 070-8526662.  e-post: gallerinorrsken.se 
 
Beställ Handboken för bild- och formkonstnärer från KFA-
kansli. I denna hittar du rådgivning info om moms, skatter, deklaration, 
arbetsmarknad, arvoden, fonder, stiftelser, upphandlingsregler, 
upphovsrättsfrågor, kommissionsförsäljning, företagsformer m m. 
Boken får du via mejl, om du vill ha den i tryckt ex tillkommer en avgift på 115 
kr. 
 
 
Länka Din hemsida på nya: 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! 
 
Uppdrag och upphandlingar olika utlysningar på Konstpool 

Konstpool AB 
Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256 
info@konstpool.se,  Ragna Berlin   ragna@konstpool.se, www.konstpool.se 
070 / 731 5522 

KONSTNÄRSNÄMNDENS ANSÖKNINGSTIDER 
         
Bild och form Ansökan öppen Beslut 
   
   
   
   
   
Assistentstipendium 4 aug-5 sep november 
Residens i utlandet 18 sep-18 okt december 
Projektbidrag 13 okt-15 nov mars 2018 
 

 

 

Fortsätter...... 

Intresseanmälan konstnärlig gestaltning Kulltorpskolan 2017/11 

Översikt 
Upphandlingens nummer : 2017/11 

http://www.gallerinorrsken.se/
mailto:info@konstpool.se
mailto:ragna@konstpool.se


Ansökningsinbjudan: För att få lämna in anbud för den här upphandlingen behöver du lämna in en 
anbudsansökan. Sista dag för att skicka in ansökningar om att få lämna anbud är 2017-04-07. Mer 
information hittar du genom att klicka på ansökningsinbjudan i menyn till vänster. 
Upphandlingen genomförs med förfarande Selektivt förfarande. 
Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Kristianstads kommun. 
Utförandeort är Skåne län. 
Nyckelord som är registrerade på den här upphandlingen innehåller  
 
CPV 
92311000-4 - Konstverk 
Nuts 
SE224 - Skåne län 
Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du notifieringar via 
epost och kan komma åt förfrågningsunderlaget. Där kan du även meddela upphandlaren om du inte 
har för avsikt att lämna in anbud. 

Hemsida: www.kristianstad.se 

Ansökningsinbjudan  
För denna upphandling sker anbudsinlämning i två steg. I det första steget ansöker intresserade 
leverantörer om att få lämna anbud. Ibland finns kvalificeringskrav som behöver uppfyllas. När alla 
ansökningar kommit in går upphandlande enhet igenom och väljer ut, och ev. kvalificerar, ett antal 
leverantörer som ska få lämna anbud. I steg två får utvalda leverantörer tillång till 
förfrågningsunderlag, övrig information om upphandlingen och möjlighet att lämna in anbud.  
Sista datum att svara på ansökningsinbjudan är 2017-04-07.  
Inbjudan till yrkesverksamma konstnärer att inkomma med intresseanmälan för konstnärlig 
gestaltning till Kulltorpsskolan. Totalbudget för konstprojektet uppgår till 1,7 miljoner kronor, exkl. 
moms. Slutlig produktionsbudget för konsten beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor, exkl. moms. 
Kommunen tillämpar 1%-regeln för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och 
tillbyggnationer till en byggkostnad som överstiger 10 miljoner kronor.  
För frågor vänligen kontakta  
Marianne Kennysson  
044–13 60 06  
 
 

https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/QualificationNotice/NoticeDetails.aspx?ProcurementId=20837
https://www.kommersannons.se/eLite/Info/ProcuringEntity.aspx?ProcuringEntityId=13
https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/Shared/RegisterPrenumeration.aspx?ProcurementId=20837
http://www.kristianstad.se/
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