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Till medlemmar i KFA!

BÄSTA KONSTNÄRSKOLLEGA!
Här kommer Nyhetsbrevet för sept. 2017,  och snart är hösten här och då 
gäller det att har möjlighet att visa sin konst. KFA Håller koll på vad som 
händer under 2017, på vår webb eller facebooksidan, eller i detta 
nyhetsbrev. Jubileumsåret fortsätter dels med en aktivitet i Mölndal, Göta 

forsliden under en helg i november, se tidigare utskick om detta.

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 höll till  i Stockholm, Solna Folkets hus perioden 8 – 
22 april med 14 medlemmars verk. Fler samlingsvisningar planeras under 2017, och 
nästkommande är Hallunda folkets ut se nedan.

Medlemmar i KFA inbjuds till samlingsutställning i Hallunda Folkets hus, 
Botkyrka kommun.

Tema: Mångfald – Diversity

Utställningstid: 16 okt. - 27 okt.

Kostnad:  400 kr per utställare

Hängning av verk sker på måndag f.m. 9-12 (16 okt.)

Vernissage kl. 14.00

Sista anmälningsdag är den 20 sept.



Välkommen med anmälan.

Vi kommer att hålla öppet lördagen den 21 okt.

OBS! Vill du sända in konstverk med post-paket går detta bra till folkets hus 
postadress.

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.

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

Konstnärsalliansen har tecknat ett samarbetsavtal med Ukrainska 
Alliansen i Sverige: www.ruslana.se

Vi kommer att kunna genomföra olika kulturarrangemang som utställningar och 
musikframträdanden. KFA kommer att finnas med på Bokmässan i Göteborg där Ukrainska 
alliansen har en monter. På Hallunda folkets hus kommer man att medverka med sång, 
musikframträdanden. Mer om detta senare.

mailto:chalott.andersson@preem.se
http://www.ruslana.se/


Kommande konstmässor 2017

www.deeloopart.se                    www.marketartfair.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.

Ansökan till Vårsalongen 2018

Ansökningsblanketten till Vårsalongen 2018 kommer att finnas tillgänglig på olika sätt. Läs nedan 
och välj det som passar dig. Sista ansökningsdag är 22 september 2017. Vårsalongen är 2018 
tillbaka på Djurgården, i det grundförstärkta och renoverade rosa huset. Utställningsperioden är 12
januari–25 mars.

Skriv ut ansökningsblanketten direkt

Ansökningsblanketten finns som pdf längst ned på den här sidan. Klicka på den gröna länken, skriv
ut, fyll i och posta till oss.

Ansök gärna digitalt

Vi ser helst att du ansöker digitalt för att spara på papper och visa vänlighet mot miljön. Den 
digitala ansökan finns tillgänglig från den 15 augusti. 

Här gör du digital ansökan 

Blanketten finns också att hämta på de platser som listas nedan.

•   Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm.

•   Malmö konsthall, S.t Johannesgatan 7, 211 46 Malmö

•   Mjellby konstmuseum, 305 91 Halmstad

•   Uppsala konstmuseum, Uppsala slott, ingång E, 752 37 Uppsala

•   Örnsköldsviks konsthall och museum, Läroverksgatan 1, 891 33 Örnsköldsvik

Beställ ansökningsblanketten per telefon

Om du bor långt bort från ovanstående uthämtningsställen kan du självklart beställa 
ansökningsblanketten från Liljevalchs:
Ring 08-508 31 331, tala tydligt in ditt namn, din utdelningsadress och telefonnummer så skickar 
vi 

Länka Din hemsida på nya: konstnarsalliansen.se

http://www.deeloopart.se/
http://www.marketartfair.com/
http://www.gallerinorrsken.se/
http://liljevalchs.se/digiansokan2018


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

För sökande – kreativa platser Kulturrådet

Kreativa platser är ett bidrag för lokala kulturprojekt som drivs genom samverkan med lokala 
aktörer och utifrån de boendes behov och intressen. De boende ska vara med som projektledare, 
kulturutövare och publik. Syftet med bidraget är att stärka lokalsamhällen att leda, driva och 
utforma kulturlivet och att fler kan välja, skapa och ta del av kultur där de bor.

Under 2017 kommer 34 miljoner kronor kommer att fördelas. Pågående projekt kommer att 
prioriteras i årets ansökningsomgång. Därutöver kommer 1-2 nya projekt eventuellt att få stöd om 
det finns medel kvar, företrädesvis på platser som inte finns representerade bland de projekt som 
beviljades bidrag 2016.

Inför din ansökan rekommenderar vi att läsa vår guide för nya sökande samt titta på 
blankettexemplet och medföljande hjälptext för förtydligande kring frågorna som ställs i 
blanketten.

Vem kan söka?

De sökande projekten måste leva upp till följande:

Partnerskap med minst tre aktörer
Ett partnerskap är en grupp av aktörer som tillsammans vill utveckla idéer och samarbeta som 
jämlika partners.

Kulturen och bostadsområdet representerat 
Minst en samarbetspartner ska vara verksam i området och minst en ska vara en kulturaktör. I 
övrigt kan partnerskapet utvecklas och ändra sig över tid beroende på invånares behov och 
intresse. Se en lista nedan med exempel på kulturaktörer och lokala verksamheter som kan ingå i 
partnerskapet.

En huvudansvarig 
En samarbetspartner är huvudansvarig för projektet och ansökan. Den huvudansvariga kommer 
att ta emot och ansvara för bidraget och ha kontakt med Kulturrådet. Av juridiska skäl måste den 
aktören ha ett organisationsnummer. Den måste också i sin verksamhet respektera demokratins 
idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. En statlig, regional eller kommunal 
verksamhet kan inte vara huvudsökande.

Lokalsamhället är drivande
Kulturrådet vill ta vara på det engagemang som finns i bostadsområdet och att de boende driver 
och utformar verksamheten inom projekten. En statlig, regional eller kommunal verksamhet kan 
därför inte vara huvudansvarig för projektet men däremot ingå som en strategisk partner och 
möjliggörare.

Projekten ska även:

 genomföra kulturverksamheter i bostadsområden med lågt valdeltagande eller 
socioekonomiska utmaningar 

 gärna arbeta med ett eller flera olika kulturuttryck. De olika uttrycken ska dock utgå från de 
boendes behov och intressen. 

 våga prova olika metoder för att engagera boende, låta lärandet genomsyra arbetssättet och 

mailto:info@konstpool.se
mailto:ragna@konstpool.se


vara villiga att dela med sig av framgångar och lärdomar från sin verksamhet till andra 
projekt inom satsningen och till Kulturrådet.

För vad kan man söka?

Det går att söka bidrag för bland annat:

 Projektledare
 Lokalhyra
 Material och teknisk utrustning
 Lön för professionella kulturutövare

 Lön för andra engagerade i projektet

 Marknadsföring

Vilka bedömer din ansökan?

Ansökan bedöms av handläggare på Kulturrådet och sakkunniga inom konst, kultur, demokrati och
delaktighet. Beslut fattas av Kulturrådets generaldirektör.

Utgångspunkter för bedömning

Eftersom projekt som beviljas i år bara kommer att ingå i satsningen under två år, kommer 
Kulturrådet i denna omgång att prioritera projekt som: 

 Tydligt beskriver hur projektet är byggt på engagemang och delaktighet som finns hos de 
som bor i området 

 Tydligt beskriver hur de boende kommer vara delaktiga som projektdeltagare, 
kulturutövare och publik i projektet under projektets gång 

 Har ett partnerskap där samverkan är etablerad och det finns ett jämbördigt samarbete

 Håller hög kvalitet i både konstnärlig verksamhet och metoder för att engagera och 
involvera boende i projektet 

 Har konstnärlig kompetens för de kulturuttryck som projektet vill arbeta med

 Engagerar lokala kulturutövare

 Tydligt beskriver metoder för sitt eget lärande inom projektet och deltar i ett 
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning utifrån sina lärdomar 

 Använder de mötesplatser som redan finns i bostadsområdet, för att många ska kunna 
uppleva och inspireras av kultur 

 Har en långsiktig vision för fortsatt arbete i bostadsområdet efter satsningens slut

Pågående projekt som beviljades medel under 2016 kommer att prioriteras i denna 
ansökningsomgång. Om det därefter finns medel över kommer vi att bevilja 1-2 nya projekt på 
platser som inte redan är representerade i satsningen.

Kreativa platser ska omfatta projekt som sammantaget:

 finns spridda över landet

 vänder sig till alla åldrar

 håller hög konstnärlig kvalitet

 bidrar till förnyelse och utveckling

 genomsyras av ett eller flera rättighetsperspektiv såsom mångfalds-, jämställdhets-, hbtq- 
och tillgänglighetsperspektiv 

 beaktar de nationella minoriteternas kulturer
 har ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete

Så ansöker du

Du gör ansökan i Kulturrådets onlinetjänst. Du hittar blankettexempel och mer information till 
höger på denna sida. 
Läs igenom guide för nya sökande, blankettexempel samt hjälptext till blankett i menyn till höger 



på denna sida. Däri hittar du praktiska tips inför din ansökan, förtydliganden kring frågor som 
ställs i blanketten och definitioner av till exempel lokal förankring.
Kulturrådet avvisar ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdag. En ansökan ska 
innehålla samtliga efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten såväl som nedanstående 
obligatoriska bilagor. 

Har du bilagor?

Bilagor som krävs är:

 Stadgar (gäller bara för ideell förening)

 Årsmötesprotokoll (gäller bara för ideell förening)

 Avsiktsförklaring mellan parterna som är undertecknad av samtliga aktörer i partnerskapet

Beslut om din ansökan

Handläggningstiden är ca sex veckor, det vill säga att Kulturrådet fattar beslut tidigast åtta veckor 
efter sista ansökningsdatum.

Utbetalning

Utbetalning sker under november 2017. Om det anges enligt beslutsbilagan eller villkorsbilagan 
måste du skicka in en reviderad plan och/eller budget för att pengarna ska betalas ut.

Redovisning

Redovisning för genomfört projektår ska lämnas in senast två månader efter. Exakt datum framgår 
i beslut.

Villkor för tillgänglighet

Organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska ha information 
om tillgängligheten på sin webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

_____________________________________________________________

Open call 2018 Hanaholmen
 Astrid Sylwan tillsammans med Hanaholmens konstteam Sonja Söderholm och Aino Kostiainen i 
Galleri Hanaholmen. 

KOMPIS

Hej i Sverige eller i Finland bosatt konstnär! Vill du ordna en utställning med en kollega från 
grannlandet? Hanaholmen bjuder in konstnärer som bor i Sverige eller i Finland att ansöka om tid för 
en gemensam utställning våren 2018. Utställningslokalen är Galleri Hanaholmen.

Den ena konstnären är den sökande, den andra den inbjudna. Deadline för ansökan är fredagen den 29 
september 2017.

Urvalet görs av bildkonstnären Astrid Sylwan i samarbete med Hanaholmen.

Ladda ner anvisningar, galleriets bottenplan och bilder:

 Anvisningar
 Galleri Hanaholmen – bottenplan
 Galleri Hanaholmen – bilder på utställningslokalen
 Ansökningsblankett

HANAHOLMEN
Kulturcentrum för Sverige och Finland

Hanaholmsstranden 5

https://www.hanaholmen.fi/wp-content/uploads/2017/06/Open-Call-2018_SV.pdf
https://www.hanaholmen.fi/wp-content/uploads/2017/06/Galleri-på-svenska.pdf
https://www.hanaholmen.fi/wp-content/uploads/2017/06/Galleri_Hanaholmen_foto.pdf
https://www.lyyti.in/Open_Call_5091/se


FI-02100 Esbo
+358 (0)9 435 020

RECEPTION
+358 (0)9 435 020 
reception@hanaholmen.fi

FÖRSÄLJNING
+358 (0)9 4350 2411 
bokning@hanaholmen.fi

KULTURCENTRUM
info@hanaholmen.fi

Överbysalongen 2017
 

Den jurybedömda Överbysalongen arrangeras varje höst sedan 2007. 
Årets salong, den elfte i ordningen, går av stapeln 21 oktober-5 
november. 

 

Överbysalongen är öppen för verksamma konstnärer. Den omfattar valfri teknik, 

exempelvis måleri, teckning, grafik, textil, collage, fotografi och skulptur. 

Inlämnade verk ska vara högst tre år gamla.

 

Lämna in max tre verk lör-sön 7-8 oktober kl 12-16.

Ingen föranmälan. Ta med ifylld registreringsblankett.

Anmälningsavgift 250 kr.

 

Ladda ner regler och registreringsblankett här:

 08-754 77 96

Säkrast svar lör-sön kl 12-16 när Överby Gård är öppet

 

E-post

utstallning@overbygard.se butik@overbygard.se  evenemang@overbygard.se   julmarknad@overbygard.se

info@overbygard.se     ordforande@overbygard.se

Regler 2017 (pdf) Registrering 2017 (pdf)

TallinkSilja line 10% rabatt
KFA har sedan årsskiftet ett avtal med Tallink Silja line om rabatt på deras resor, grupp- 
och konferensprodukter samt affärsresor.
Medför resan övernattning på hotell i Estland, Finland eller Lettland erhåller man 

tel:+358 (0)9 435 020
tel:+358 (0)9 435 020
mailto:reception@hanaholmen.fi
tel:+358 (0)9 4350 2411
mailto:bokning@hanaholmen.fi
mailto:info@hanaholmen.fi
mailto:utstallning@overbygard.se
mailto:butik@overbygard.se
mailto:evenemang@overbygard.se
mailto:julmarknad@overbygard.se
mailto:info@overbygard.se
mailto:ordforande@overbygard.se
http://overbygard.se/onewebmedia/cv_blanketter/Overbysalongen2017regler.pdf
http://overbygard.se/onewebmedia/cv_blanketter/Overbysalongen2017registrering.pdf


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.

Trevlig konsthöst önskar kansli och Styrelsen i GBG!!

KFA förbundsstyrelse håller sammanträde den 3 sept. i GBG

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

