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Ny styrelse för KFA 

Styrelsens sammansättning  – 2017 - 2018. 

 
Ordförande: Tony Roos, bildkonstnär, Klippan 18, 414 51 Göteborg. 

Tel. 073-7070555. e-post: tonyroos999@hotmail.com  omval 1 år 

 

Ledamöter: 

Birgitta Norrgren, Vice Ordf.  Skolgatan 38, 471 32 Skärhamn. Tel. 0706-

056303. Bildkonstnär. Birgitta.norrgren@bredband.net  omval 1 år 

Martti Risku, Jordfallsväg. Konstsmed, 24, 445 34 Bohus. Tel. 073-

6225999, konstsmide. e-post: info@konstosmide.com  kvarstår 1 år 

Veronica Norberg, Blidvädersgat. 27 B, 418 30 Göteborg. Kvarstår 1 år 

Webb:123minsida.se/veronicaskonst. Tel. 076-1275870. 

Camilla Roman, Krimlans gård 26, 423 36 Torslanda. Tel. 0703-216312. e-

post:info@colorbycamilla.se kvarstår 1 år 

 

Suppleanter: 

Agnethe Tömmervik, Edgångsväg. 11, 433 30 Partille. Tel. 0748172162. e-

post: info@agnethetommervik.com   kvarstår 1 år 

Cecilia Landin- Ekelund, Byvägen 29, 438 36 Landvetter. Tel. 
0768482490. E-post: villa.alphyddan@telia.com. Nyval 2 år  
Lena Maijanen, Blåmesväg. 5, 511 30 Dalsjöfors. E-post: 
lena.maijanen@hotmail.com. Nyval 2 år 
David Holmlund, Sjuhäradfsgat. 10, 44151 Alingsås. Tel. 073-8024055. 
E-post. info@skulpturen.se    Nyval 1 år 
 

 

Föreningen bildades 2002 och organiserar yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. 

F n är 230 konstnärer medlemmar. 

Föreningen har sitt säte i Göteborg och ger ut tidskriften ”Artär.” 

Föreningen har bl a tagit fram ett nytt förslag till statligt konstnärsstöd som heter; 

”Generellt konstnärstillägg”. Vi vill att riksdagen avskaffar det nuvarande 

stipendiesystemet och i stället införa ett generellt konstnärsstöd som är beskattat och 

pensionsgrundande. Ersättningen utgår till konstnärer med låga inkomster upp till ett 
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visst tak då ersättningen avstannar. 

 

Konstnärsalliansen fick ny styrelse samt bildar ny organisation för yngre 

konstnärer. 

 

Ny ungdomssektion 

Vid Konstnärsalliansens förbundsstämma i april 2011 beslutades att starta en 

ungdomssektion med namnet: Yngre bild- och formkonstnärer i Sverige (YBF). 

Organisationen kommer att registreras som en ideell förening och vara en öppen 

förening för alla unga som satsar på bild och form – animation m m. 

Det finns många yngre konstnärer som är framgångsrika på olika sätt och det bör 

uppmärksammas. Även genom att kunna erbjuda utställningsverksamhet, projekt, 

workshop m m. 

Konstnärsalliansen måste satsa på att föryngra medlemskåren, och intressera unga för 

vår verksamhet, engagera sig för att förbättra konstnärernas villkor. Vi måste få mer 

yngre konstnärer att ställa upp på ideellt arbete framöver. 

I Norge finns sedan många år en organisation med namnet: Norske yngre kunstnerer, 

som har flera hundra medlemmar. 

Tanken är att göra nåt liknande i Sverige och att KFA är först med att starta detta i 

organiserad form. Namnet blir: Yngre bild- och formkonstnärer i Sverige (YBF), 

som ska vända sig till alla yngre konstnärer upp till 26 år (mellan 16 – 26 år), även till 

dem som har olika funktionshinder. 

YBF blir då en underavdelning till Konstnärsalliansen, där vi tillsammans sätter ihop 

stadgar och verksamhet, ändamål. 

 

 

KFA-kansli Göteborg 

 

 


