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Göteborg mars 2018 
 
 

Till medlemmar i KFA. 

 

Snart är det vår trots att vintern dröjer sig kvar men ljuset är ju på väg tillbaka 
vilket känns skönt. 
Under 2018 fortsätter KFA att genomföra olika utställningsprojekt (utskick om 
detta har gjorts till alla medlemmar). På gång är samlingsvisningar i Landvetter och 
i Västerås. 
I månadsskiftet mars/april kommer den Kulturpolitiska utredningen med sitt 
slutbetänkande om hur man kan förbättra arbetsvillkoren för bild- och 
formkonstnärer.  KFA uppvaktade denna utredning den 2 mars 2017 och lämnade 
då in våra förslag till förbättringar. 
 
 

 

KALLELSE TILL INFORMATIONSMÖTE FÖR KFA-MEDLEMMAR I 

STOCKHOLMSREGIONEN! NÄR: Torsdagen den 5 april. kl. 13:00. PLATS: 

Stockholm stad, Torkel Knutssonsgatan 29, Sensus kontor. Information kommer att lämnas av 

Tony Roos ordf. KFA, aktuella händelser kommande aktiviteter 2018 – 2019. Samt av Lena Rydhäll 

på Sensus.  

 

 

KONSTNÄRSNÄMNDENS UTLYSNINGAR, ANSÖKNINGAR 

        

Bild och form Ansökan öppen Beslut 

Residens i Belgrad 13 dec-1 feb mars 

Residens i Stockholm 16 mar - 18 apr maj 

Arbetsstipendier 3 apr - 3 maj oktober 

Assistentstipendium 24 aug - 26 sep november 

Residens i utlandet 18 sep - 18 okt december 

Projektbidrag 15 okt - 15 nov mars 2019 

      

 

 



Behandling av jäv 

Konstnärsnämnden har den 19 februari 2018 antagit nya riktlinjer för hantering av jäv. 

Riktlinjerna som utgår från förvaltningslagens bestämmelser gäller för alla anställda och alla 

ledamöter i styrelsen och de grupper som hanterar och beslutar om stipendier och bidrag.  

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet och ska agera sakligt och opartiskt. 

I våra arbets- och referensgrupper finns kvalificerad sakkunskap inom de olika konstområdena för 

att garantera att bedömningarna av ansökningarna håller hög kvalitet. Det innebär att ledamöterna 

ofta arbetar inom ett konstområde och har stora kontaktytor.  

Riktlinjerna för hantering av jäv syftar till att fånga upp de situationer som kan aktualiseras inom 

myndigheten bl.a. genom experternas nära anknytning till respektive område. Jäv anmäls ofta i 

samband med handläggning och beslut av bidragsärenden och det är viktigt att riktlinjerna är 

transparanta, tydliga och lätta att tillämpa.  

Styrelsen och de bidragsfördelande organen går igenom regelverket kring jäv minst en gång per år. 

Anställda och ledamöter har, var och en, ett eget ansvar för att följa förvaltningslagens regler och 

myndighetens riktlinjer om jäv.  

I de fall då någon anmält jäv och inte deltagit i behandlingen av en ansökan, anges detta i 

Konstnärsnämndens beslut. 

 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA! 

NÄR: SÖNDAGEN DEN 15 APRIL KL. 13.00 

PLATS: SLOTTSSKOGSVALLENS IDROTTSCENTRUM  

Lars Israels Wahlmans väg. 32 Göteborg. Entrén.  Tel. 031-2682090. 

_______________________________________________________________ 

Kulturbryggan  2018  Årets utlysningar
Kulturbryggan har två utlysningar under 2018. Båda utlysningarna kommer att innefatta vårt 

projektbidrag och vårt nya strukturbidrag. Den andra utlysningen kommer även att innefatta ett nytt, 

ännu inte fastställt bidrag.  

Vår målsättning i år är att fördela 26 miljoner kronor varav 15 miljoner i den första utlysningen och 

11 miljoner i den andra. De anslagna beloppen för respektive utlysning är preliminära och kan 

komma att ändras. Www.konstnarsnamnden.se/kulturbryggan 

Utlysning 1 - projektbidrag och strukturbidrag 

• Öppnar: 2018-03-05  

• Stänger: 2018-03-26  

• Beslut: Vecka 24  

• Anslaget belopp: 15 miljoner kronor  

Utlysning 2 - projektbidrag, strukturbidrag och ny 

bidragsform 

• Öppnar: 2018-08-13  



• Stänger: 2018-09-03  

• Beslut: Vecka 46  

• Anslaget belopp: 11 miljoner kronor 

 
 

Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg 
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i 
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161. 
 

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 

 

Rabatt på konsttransporter i norden fr MTAB 

 Erbjuder KFA medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. Medlemmarna uppger 
bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.  
Kontakt till oss, är antingen via e-post till exhibitionlogistics@mtab.se, eller 
+46 8 546 00 100 
På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på andra språk och för Danmark och Norge om det 
skulle vara aktuellt.  

Www.artnetco.eu 

Vi erbjuder konstnärer möjlighet att nå en bredare publik med sin konst genom att delta i 

samlingsutställningar som vi arrangerar över hela Europa. Vi gör följande... 

 
 

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. 
________________________________________________ 
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-

mailto:info@konstpool.se
mailto:ragna@konstpool.se
https://www.artnetco.eu/sv/content/page/10-vi-gor-foljande
http://www.gallerinorrsken.se/


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. 
_________________________________________________________ 
 

Samlingsutställning av medlemmar i Konstnärsförbundet Alliansen 
(KFA) 

 
 

29 mars – 15 april 2018 

 

Vernissage: Torsdag (skärtorsdag) den 29 mars kl. 14 – 16 
Adress: Byvägen 29, Landvetter 

 

www.kulturibyn.se 

www.konstnarsalliansen.se 
_______________________________________________________ 

 

 
 

Konstnärsalliansens utställningen i Culturen Västerås. 
 

23 april – 14 maj 2018 
Vernissagen blir på måndag den 23 april kl. 13.00. 

CULTUREN, Sintervägen 6    721 30 VÄSTERÅS. Www.culturen.nu 

 
 
 
 

Trevlig vår önskar kansli och styrelse i KFA!! 

http://www.kulturibyn.se/
http://www.konstnarsalliansen.se/

