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Hösten 2019 är här! 

Hoppas er sommarvistelse varit angenäm oavsett var ni befunnit er. Nu när hösten gör sitt 
intåg så har KFAs verksamhet startat bl a med samlingsvisning i Surte glasbruksmuseum 
med start den 1 sept. avslutas den 29 sept.  
Kansliet kommer inom kort att sända ut en inbjudan till informationsmöte med 
medlemmar i storStockholms-området i början av oktober. Mötet kommer att hållas i 
Sensus lokaler på Södermalm i Stockholm. 
 

NYTT nr av tidningen Artär ska även utkomma i oktober! 
 

Samlingsvisning på Alviks bibliotek 

I september 2020 ska KFA genomföra en samlingsvisning på Alviks bibliotek. 
Flera förhandlingar pågår med kulturhus/konsthallar etc, om tema-utställningar i olika 
delar av landet. Vi återkommer till detta senare. 
 

 

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 

 

KONSTAKADEMIEN STOCKHOLM 

KONSTNÄRSSTIPENDIER HÖSTEN 2019 

Nu öppnar höstens ansökningsomgång av stipendier riktade till konstnärer. 

Ansökan görs digitalt via ansökningsformuläret på: 

https://apply.se/konstakademien 

mailto:info@konstpool.se
mailto:ragna@konstpool.se
https://apply.se/konstakademien


och finns öppen under perioden 3 – 16 september 2019. 

UTSTÄLLNINGSSTIPENDIER 

Konstakademien utlyser ett antal stipendier som utbetalas hösten 2019. 

I stipendierna ingår möjligheten att enligt överenskommelse 

presentera sitt konstnärskap på Konstakademien inom de närmaste åren. 

VISTELSESTIPENDIER 

Cité internationale des Arts, Paris 

Konstakademien förmedlar sex stycken 2-månaders vistelser i ateljé under 2020 

(jan/feb, mars/april, maj/jun, jul/aug, sep/okt, nov/dec). 

Ett resestipendium ingår för varje 2-månaders period. 

Ange önskad period i fältet där du anger motivering för resa. 

Konstakademien förmedlar även en 6-månaders stipendievistelse 

under andra halvåret 2020 (jun-dec) i ateljé som lämpar sig för större arbeten. 

Ett resestipendium ingår för perioden. 

Mer information http://www.citedesartsparis.net 

Grez-sur-Loing, Frankrike 

Konstakademien förmedlar tre perioder om två månader i ateljén 

under våren 2020 (jan/feb, mars/april, maj/jun) 

Ett resestipendium ingår för perioden. 

Ange önskad period i fältet där du anger motivering för resa. 

Mer information http://www.grez-stiftelsen.se 

Övrigt 

Under denna kategori finns ett antal stipendier och resestipendier. 

___________________________________________________________________________ 

 

Artikel i Dagens Samhälle 

”Stopp – konst måste också upphandlas” 

Stockholms konst och Statens konstråd köper envist in konst 

direkt utan upphandling. Trots upprepad bakläxa i rätten fortsätter 

det. Det är dags att direktupphandlingarna upphör.  

Dela gärna på facebook 

 

Konstnärsalliansen i samarbete med 
Länsförsäkringar 

Hej! Som medlem i Konstnärsalliansen har du möjlighet att genom 
Länsförsäkringar teckna ett förmånligt grundskydd för dig och din familj. Du 
kan att teckna hela eller delar av erbjudandet. 
Förmånligt erbjudande gruppförsäkring 

http://www.citedesartsparis.net/
http://www.grez-stiftelsen.se/


Olycksfallsförsäkring - ger dig ersättning om du skulle bli skadad. 

Livförsäkring - ger dina närstående en ordentlig ersättning om du skulle avlida. 

Sjukvårdsförsäkring - ger dig snabb tillgång till specialiserad sjukvård, stöd vid rehabilitering samt 

förebyggande hälsotjänster för att undvika att bli sjuk. 

 

Du får ta del av detta erbjudandet om du är fullt arbetsför. (I vanliga fall krävs en hälsodeklaration). 

 

Är du intresserad av delar av eller hela erbjudandet? Skicka ett mejl till 

info@halsa.se så kontaktar vi dig. OBS! Se bifogad fil/mejl. 

Petra Falk 
specialist gruppliv och hälsa 
Lilla Bommen 8, 404 84 Göteborg 
031-63 80 42 
petra.falk@lansforsakringar.se 
www.lansforsakringar.se 
 
 
 

Direktupphandlingar av Stockholms konst ogiltigförklarade 

 
Från hösten 2017 till våren 2019 har flera direktupphandlingar ogiltigförklarats av 

både förvaltningsrätten  och kammarrätten i Stockholm. Det är inte första gången 

Stockholms konst får bakläxa. De senaste åren har det skett i flera olika 

konstgestaltnings-projekt. Se tidigare nr av Artär 2016-2018. 

_______________________________________________________________________ 
 

Föreningsavgifter till föreningar och branschorganisationer är 

uppdelad på medlemsavgifter och serviceavgifter. 

Bokföra föreningsavgifter 

Medlemsavgifter är en ej avdragsgill kostnad då dessa inte är förenade med en utförd prestation 

utan är ett sätt för föreningen att finansiera verksamheten. Eventuell moms får inte lyftas. 

Serviceavgifter är en avdragsgill kostnad då du har betalat för att en tjänst ska utföras av 

föreningen. Dessa avgifter är momsbelagda och får lyftas. Om du inte är momsregistrerad bokförs 

den ingående momsen som kostnad på kontot för serviceavgift. 

Medlemsavgift till fackförening betraktas som privat utgift och ska inte bokföras. En enskild firma 

bokför fackföreningsavgift som eget uttag om beloppet har betalats ut från företagets bankkonto. 

Rekommenderade konton i e-bokföringen 

• 6981 Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd  

• 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill  

Exempel 

Företaget har fått en faktura som innehåller en serviceavgift på 475 kr varav 95 kr är moms och en 

medlemsavgift på 750 kr (momsfri). 

 

 

mailto:info@halsa.se
mailto:info@halsa.se
mailto:petra.falk@lansforsakringar.se
https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/


SUBTOPIA 

Söder om Stockholm, i Botkyrka kommun, hittar du det kreativa klustret Subtopia. Här arbetar 

artister, filmproducenter, cirkuskompanier, ideella föreningar och andra kreatörer med att 

förverkliga sina drömmar och göra världen lite bättre. 

Vi  hyser över 80 organisationer, företag samt utbildningar och mer än 200 personer kommer hit och 

arbetar varje dag. Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka och vi 

fungerar som centrum för Botkyrka kommuns satsning på kultur och kreativa näringar. 

Subtopia är involverat i en rad olika projekt; cirkusproduktioner, filmproduktionsstöd, 

stadsutveckling, inkubatorverksamhet och kommersiella events, för att nämna några. Våra 

samarbetspartners är allt från lokala ungdomsföreningar till internationella nätverk av kulturhus. 

Sedan 2010 driver vi även Hangaren Subtopia, vår scen för samtida cirkus. 

Subtopia är en del av det kommunala aktiebolaget Upplev Botkyrka och vi fungerar som centrum 

för Botkyrka kommuns satsning på kreativa näringar. Www.subtopia.se 

 

Subtopia besöks- och postadress 

Rotemannavägen 10 

145 57 Norsborg 

Mejl: info@subtopia.se  

 

 

Sök till Art and business – kunskap om företagande för kreatörer och 
konstnärer 
Art and Business är en satsning för att öka kunskapen om företagande hos kreatörer och 

konstnärer. Syftet med denna skräddarsydda fördjupning är att stärka dig som varit verksam ett par 

år och känner att du behöver utvecklas vidare. 

Under hösten 2019 har du som professionell utövare en unik möjlighet att delta i en serie 

workshops inom konstnärlig utveckling och kulturellt företagande. Kursen består av tre delar; 

Entreprenörskap, Konstnärlig utveckling - arbeta med feedback och Konstnärlig utveckling - bygg 

din egen handlingsplan. 

Målet är att du efter periodens slut har undersökt hur du kan utvecklas konstnärligt samt 

tillskansat dig verktyg som gör att du ännu bättre förstår de delar som ingår i 

kulturellt/kreatörsföretagande. Anmälan är bindande, det är viktigt att du kan delta i alla de 

erbjudna aktiviteterna.  

Läs mer om Art and Business på Kulturakademins hemsida, där du också kan ansöka. Sista 

ansökningsdag är den 29 september. 

Art and Business är ett pilotprojekt mellan Kulturakademin, Kultur i Väst, Högskolan för scen och 

http://www.subtopia.se/
mailto:info@subtopia.se
https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/art-business


musik och ADA inom Business Region Göteborg. 

 
Nu söker vi dig som är grafisk formgivare eller illustratör som vill berika ditt skapande och yrkesliv med 
nya kontakter. Vi har flera kollegor i regionen som söker mentorer/kollegor inom ditt område. 
Konsten att delta Väst är ett matchningsprogram som skapar möjligheter för bild och formskapare med 
olika bakgrund att knyta kontakter med varandra. 
 
Hur? 
Etablerade kulturskapare får möjlighet att bli mentor/kollega för utlandsfödda bild- och formskapare i en 
process där bägge parter lär av varandra. Kultur i Väst arrangerar regionala träffar och mötesplatser för 
information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och aktörer inom bild- och formområdet. 
 
Varför? 
I flera studier lyfts det fram att kultursektorn är starkt segregerad. Vi vet att utlandsfödda bild- och 
formskapare ofta blir förbisedda. Konsten att delta Väst vill underlätta för utlandsfödda bild och 
formskapare (både den som nyligen kommit och den som varit här en längre tid) att bli en del av det 
svenska kulturlivet. 
 
Välkommen att bli en del av Konsten att delta Väst. 
Anmäl ditt intresse till: 
Denise Langridge Mellion, projektledare Konsten att delta 
070-082 45 50, denise.mellion@kulturivast.se 
 

mailto:denise.mellion@kulturivast.se


 

 

Namn  Förfarande  Sista anbudsdag  

 

Offentlig gestaltning i hissar( RS/492/2019 )  Direktupphandling  2019-10-01 (e-Anbud)  

 

Köpare  Underlaget uppdaterat  Sista dag för frågor  

 

Region Jämtland Härjedalen  2019-08-30  2019-09-21 (elektroniskt)  

 

CPV-kodning  Anbudet bindande t.o.m  

92311000: Konstverk 

92310000: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar 

 

 

 
SÖK GESTALTNINGSUPPDRAG 
Region Jämtland Härjedalen inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla 

intresse för gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnation av hissar på sjukhuset 

i Östersund. Gestaltningsuppdraget gäller i utrymme av fyra större sjuktransporthissar 

och två mindre personhissar. På Östersunds sjukhus pågår nu flera ombyggnationer 

för att modernisera vården och ge plats för befolkning som kräver vård i större 

utsträckning än tidigare. Region Jämtland Härjedalen har sedan 1942 arbetat för att 

 

INFODAG OM ATT JOBBA SOM 

KULTURSKOLEPEDAGOG 

Vill du jobba inom kulturskolan? Kom till infodagen den 25 september på Angereds kulturskola där du får veta 

mer om yrket, om kulturskolan och om en helt ny utbildning som riktar sig särskilt till dig som är aktiv inom en 

konstform och som vill fylla på med den pedagogiska kompetens som behövs. 

Den här infodagen vänder sig särskilt till dig som är aktiv inom en konstform och som är nyfiken på jobbet som 

kulturskolepedagog – ett av de roligaste framtidsyrken som finns! Vi bjuder på en lättare lunch, välkommen! 

Anmäl dig nedan senast den 18 september. 

• 11.00 Göteborgs universitet berättar om den nya utbildningen till kulturskolepedagog, särskilt med inriktningarna Bild 

och Form, Dans, Film och Foto, Musik och Teater. 

• 12.30 Vi bjuder på en lättare lunch. 

• 13.00 Träffa kulturskolechefer från Göteborg och Västra Götaland. 

• 14.45 Fika 

• 15.00 Kulturskolans verksamhet öppnar dörrarna för att göra besök i grupper med Bild och Form, Dans, Drama och 

Musik. Ange önskemål i din anmälan. 

Hitta hit: Med spårvagn 4 eller 9 till hållplats Angered centrum. 

Läs mer om informationsdagen här 

Läs mer om Kulturskoleklivet här 

Infodagen arrangeras av Göteborgs universitet i samarbete med kulturskolorna i Göteborg och Västra Götaland 

och Kulturrådet. 

https://konst.gu.se/aktuellt/kalendarium/?eventId=70136935345
https://www.studera.nu/kulturskola


konst ska vara prioriterad inom organisationens miljöer och verksamheter och 

tillämpar 1% regeln. Konsten är en viktig del av vårdmiljön på Östersunds sjukhus 

och har som mål att nå ut till alla åldersgrupper, funktionsvariationer och kulturer 

samt bidra till en atmosfär av omsorg, reflektion och trygghet. Hissarna är placerade i 

den mest centrala delen av sjukhuset i anslutning till huvudentrén. 

För att lämna in Intresseanmälan måste du klicka: "Lämna anbud"  

 

Ansök till Vårsalongen 2020 på Liljevalchs 
Välkommen till Vårsalongens e-tjänst. Här fyller du i och skickar in din ansökan. 

 

Börja med att läsa igenom Reglerna för ansökan . Den innehåller bl.a. viktig information om 

prissättning av dina verk och bildupphovsrätt gällande Vårsalongen.  

 

Du har möjlighet att gå tillbaka till ansökningsformuläret under hela ansökningstiden för att 

göra uppdateringar eller ändringar. Tänk på att klicka ”Spara” innan du lämnar sidan. När 

du har klickat ”Skicka in” kan du inte längre göra några ändringar, det är den versionen av 

din ansökan juryn kommer att se. 

 

Sista ansökningsdag är onsdag 18 september 2019 kl. 13.00. 

Vem kan ansöka? 

Alla som är bosatta eller vistas en längre tid i Sverige och är födda 2001 eller tidigare, kan söka till 

Vårsalongen 2020. Enskilda personer såväl som grupper är välkomna att ansöka. 

Vad kostar det? 

Anmälningsavgiften är 300 kr per person/grupp och betalas med kort direkt i ansökningsformuläret 

eller genom insättning på Liljevalchs plusgiro. 

Logga in? 

För att ansöka måste du skapa en inloggning i Stockholms stads system. Klicka på ”Påbörja din 

ansökan” och följ instruktionerna. Du loggar in med bank-id eller e-postadress. Du måste sedan 

använda samma inloggningssätt under hela ansökningsprocessen, om du väljer att inte slutföra den 

på en gång. 

 

Berlinstipendium 
Hallands Konstförening erbjuder vistelsestipendier i föreningens lägenhet i Berlin. Stipendierna 

avser en månads vistelse i lägenheten. Stipendiet omfattar fri hyra i Berlin, medan resor och 

uppehälle bekostas av stipendiaten själv. 

Lägenheten är modernt utrustad, och består av två rum, kök och badrum samt balkong. Den är 

belägen på Ahlbecker Straße i stadsdelen Prenzlauer Berg, och ligger nära såväl S-Bahn som 

http://www.liljevalchs.se/vsregler


spårvagn, som tar dig till Alexanderplatz på 10 minuter. Området Prenzlauer Berg är mycket 

populärt med mängder av affärer och restauranger. 

Stipendiet kan sökas av bild- och formkonstnärer verksamma i Halland, eller annars har en tydlig 

anknytning till länet. Vi förutsätter också att den som får stipendiet är eller blir medlem i Hallands 

Konstförening. 

Syftet med stipendiet är att stimulera stipendiatens konstnärliga utveckling, och föreningen ställer 

ringa krav på återrapportering efter vistelsen. 

Ansökningsförfarande: 

Ansökan sker genom insändande av blanketten och ett CV på max en A4 sida. Du kan skicka in 

ansökan via mail. Ladda hem och fyll i ansökningshandlingen och bifoga CV med länk till hemsida. 

Eller skriv ut handlingen och skicka den med vanligt brev tillsammans med CV. 

Detta brev returneras inte om du inte bifogar frankerat brev med adress. 

Observera att du har möjlighet att välja två alternativ för din vistelse i Berlin. 

Ansökan för 2020 ska vara föreningen tillhanda senast 30 september 2019. 

Vart ansökan ska skickas framgår av blanketten. 

Välkommen med ansökan! 

Pdf för ansökan till Berlin 2020 

 

Artist Residency Program 
The Nordic Guest Studio in Malongen, Stockholm, Sweden. 

A studio with accommodation for one artist. The Nordic guest studio in Malongen is situated at 

Nytorget in the Söder district, a nice and lively area in the centre of Stockholm. The building, dating 

from the 1670’s, houses several other studios for artists. The studio flat is roughly 100 m2.  The 

two-room flat with kitchen and bathroom is fully furnished and equipped with Internet. If necessary, 

 artists may be accompanied by family members. 

Address: Nordisk Gästateljé, Malongen, Nytorget 15 A, SE - 116 41 Stockholm, Sweden 

The guest studio  is run by the swedish Section of the Nordic Art Association. Selection of artists is 

made in collaboration with our member and partner organisations.     

The application process is open once a year during the month of september (sept. 1st - 30th) for the 

following year. The applications are looked through by the executive and the advisory board, the 

program is then set for the following year and announced by the end of October.   

NKF is run with support from the City of Stockholm, Kulturkontakt Nord, Kulturrådet and 

Kulturbryggan  

 

 

Trevlig höst 

Hälsar KFA-kansli GBG 

http://hallandskonstforening.se/wp-content/uploads/2019/03/Ansokan-Berlin-2020.pdf

