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Bästa konstnärskollega! 
 
 

KFA årsavgift för 2019! BG: 5243-2143. 
Du kan swicha: 123-6147300 

Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 600 kr (enligt 
beslut på stämman 2016). För aktiv  medlem är 500 kr avdragsgill s.k. 
serviceavgift, inkl. moms, avdragsgill i deklarationen. 
För dig som fyllt 70 är 500 kr avdragsgill i deklaration, som en 
serviceavgift.  
Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta. 
Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela upp 
årsavgiften på 2 eller 3 gånger, noteras.  När avgiften betalats sänder vi ut det nya 
medlemskortet för 2019. OBS! Inga arvoden utgår till styrelsen eller redaktion. Allt 
arbete sker helt ideellt. 
 

Tema klimatinspiration-utställning på Kulturfyren 
Stockholm 2019 

 
Under perioden 28 april – 2 maj 2019 genomför 
Konstnärsalliansen, KFA, en tema/projektutställning med fokus 
på klimatet. Utställningen ska inte enbart visa konstverk av olika 
slag utan även kunna visa film, föredrag, poesi, musik och 
barnkör. Inbjudan till medlemmar görs i januari. 
 

KFA:s olika avtal, medlemsförmåner m m. 
 

 

Drivmedelsrabatt hos Preem  FÖRMÅNLIGT KORTAVTAL 

Vi har slutit ett avtal med Preem gällande företagskort.  
Avtalet innebär mycket förmånliga priser på drivmedel.  
Följande rabatter gäller:  
Bensin och E8555öre/liter Preem Evolution Diesel 90öre/liter Fordonsgas55öre/kg  
Biltvätt15% Bilkem./tillbehör 10%  
Rabatten gäller på det s.k. Listpriset, dvs det pris som visas på preem.se och som löpande uppda 
teras.  
VÄLKOMMEN TILL VÅRA STATIONER 
På Preem har vi stationer runt om i hela Sverige, många av dem är bemannade och erbjuder så mycket 
mer än bara drivmedel. Här kan du handla och vi erbjuder ett stort utbud  
av fräscha maträtter,pinfärska frallor och nybryggt kaffe. Vi kallar konceptet Fresh Food. Prova det 
nästa gång du besöker oss. 

http://www.konstnarsalliansen.se/
mailto:kansli@konstnarsalliansen.se


HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA PREEM CENTER PÅ  
020-450 450. 
*Med bilkem/tillbehör avses spolarvätska, k-sprit, avfettning, kylarvätska,  
broms vätska, batterivatten samt vissa tillbehör. 1102.0415 
 

Uppdragshuset – F-skattsedel för egenföretagare 

Uppdragshuset (www.uppdragshuset.nu) Uppdragshuset är en icke vinstdrivande ekonomisk 
förening. Verksamheten startades 2001 som ett EU-projekt i syfte att göra det lättare att starta 
och driva en verksamhet  
 
Elite hotels rabatt på boende 10% 
Medlemmar i Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) erhåller rabatt på hotellrumspriset på samtliga av 
Elite hotell i Sverige. Kansliet har prislistan. 

 

Mabi hyrbilar 10% 

Genom avtal med Mabi. I avtalsbilagan (Pris och villkorsbilaga) framgår ett rabatterat pris på de 
vanligaste bilgrupperna i vår vagnpark. Vid förhyrning av övriga bilgrupper och modeller tillämpas 
Lokalprislista – 10 % rabatt. Dessa priser gäller på samtliga orter i Sverige där Mabi Hyrbilar finns 
representerade.  
 

MTAB konsttransporter 15% rabatt 

Jag vill gärna erbjuda era medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. Medlemmarna 

uppger bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.  
 
Tallink Silja line 10% 
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 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. 
 
 

Galleri Norrsken och Galleri Svea (Gamla stan Stockholm) 10% rabatt på hyran 
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 
 

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

Folksam företagsförsäkring 
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: 1950 kr. 

 
Sensus studieförbund, nytt avtal från 2017 

Ett avtal för att ge medlemmar gratis möjlighet till olika studiecirklar, föreläsningar, starta egen 
cirkel och workshop m m. Projekt startas under 2017. 
 

Smart.se 

http://www.uppdragshuset.nu/
http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/company
http://www.gallerinorrsken.se/


SMartSe är en icke-vinstdrivande organisation som vänder sig till dig som är kulturell och kreativ 
frilansare. Hos oss kan du fakturera utan egen firma, hantera samarbeten, offentlig finansiering och 
internationella uppdrag. Du slipper krånglig administration, får snabbare betalt och mer tid att göra 
det du verkligen vill.  
 

Avtal med samarbetsföreningarna: TellusArt, Suomiart, Synskadade konstnärer och 

konsthantverkares förbund, SKKF, Föreningen Haningekonstnärer, KonstnärsUnionen (K). 
 
Bildandet av YBF 2012 (Yngre bild- och formkonstnärers förening 

Yngre bild- och formkonstnärers förening (YBF) är en rikstäckande ideell förening för ungdomar 
som genom sitt intresse valt att utöva, studera och forska inom bild- och formkonstens område. 

Föreningen vänder sig till unga konstnärer, animatörer upp till en ålder av 26 år, även till dem med olika 

funktionshinder. Föreningen är religiöst och partipolitisk obunden. Föreningen är en underavdelning 

till Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) och samverkar med densamma. 

 

Artär- konsttidning och Nyhetsbrevet (ingår i medlemsavgiften) 

Utkommer med 2-3 nr per år och skickas ut till medlemmar, bibliotek, konsthallar museer, 
myndigheter m m. 
 

Handboken för bild- och formkonstnärer (erhålles gratis via mejl – tryckt 
kostnad 100 kr) 
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. Medlemsförmån. 
 
Deklarationshandledning – erhålles via mejl 
KFA-kansli skickar årligen ut en uppdaterad deklarationshandledning till medlemmar, mycket info kan 
även hämtas på: www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden 
 

 

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! 
 

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 

Du kan beställa rabattfoldern från kansliet med alla de avtal 
som gjorts med butiker, museer m m. 
 
 

A-Ramar   
Första Långgatan 16  413 28 Göteborg   Tel: 031- 12 89 05  www.a-ramar.se  
Visst kan vi ge era medlemar 10% rabatt på inramningar, passepartouter, uppfräschning av gamla 
ramar och reparation. 
Vi kan erbjuda även upp till 20% rabatt för de som har mer än 5 st inramning i samma storlek och 
samma ram. 
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