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KFA m fl! 
 

BÄSTA KONSTNÄR! 
HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG. 

Här kommer årets sista Nyhetsbrev från KFA, läs noga. Tiden går och nu är vi 
framme vid år 2020 och snart är det Jul igen. I årets sista Nyhetsbrev kommer 
som vanligt en uppmaning till nytillkomna medlemmar och gamla att betala 
årsavgiften för 2020! Medlemskortet för 2020 skickas ut med post efter 
betald avgift. 
 
 

KFA årsavgift för 2019! BG: 5243-2143. 
Swicha: 123-6147300 

* Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 600 kr . För 
aktiv  medlem är 500 kr avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, 
avdragsgill i deklarationen (punkt R16 NE-blankett). För dig som fyllt 70 
är 500 kr avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift. En faktura 
skickas till alla medlemmar. 
 
* 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 2020. OBS! Inga arvoden utgår till 
styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt. 
Konstnärer som  bor i de övriga Nordiska länderna och som har 
verksamhet i Sverige betalar 350 kr per år. Studerande medlemmar 
betalar 150 kr per år. 
 

Tidningen Artär ute före Jul. 

Håll utskick efter en något mindre Artär innan julhelgen. Den ska komma till 
dig som tidning och hamnar i din brevlåda. Medlemsförmån. 
 



Annonsera på KFA:s hemsida! 

Det går alldeles utmärkt att  annonsera på KFA hemsida för kommande 
utställningar, om konstnärsmateriel m m. Kontakta kansliet. 
 

Bokade samlingsutställningar 2020 

1 febr. - 22 febr. 2020,Stocksunds bibliotek, Danderyds kommun. Stockholmsväg. 45. 
Folkkultur-centrum Stockholm, datum ej fastställt. Salems bibliotek 17 okt. - 4 nov. Alviks 
bibliotek sept. 2020.  Ett flertal diskussioner förs med kulturhus och konsthallar i olika 
delar av landet, vi återkommer till detta i början av nästa år. 
 

Medlemsförmåner: 

 

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

Konstpool AB sök konstuppdrag! 

Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256 

info@konstpool.se,  Ragna Berlin   ragna@konstpool.se, www.konstpool.se 

070 / 731 5522. Beställ Nyhetsbrevet! 

 

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.  
 

 

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 

 

Tallink Silja line 10%  

KFA har sedan årsskiftet ett avtal med Tallink Silja line om rabatt på deras resor, grupp- och 
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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 samarbetar 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. 
 

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: 2400 kr/år (avdragsgill). 
 

Drivmedelsrabatt för medlemmar genom avtal med 
PREEM. 
 
Bensin/Etanol/E85 55 öre/litern 
Diesel/ACP 90 öre/litern 
Bilkem 10% 
Biltvätt 15% 
För att få till stånd rabatten skall man teckna ett s.k. personavtal med sitt 
företag med PREEM. Detta skickas ut till alla medlemmar och kan även 
beställas från kansliet. 
 

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.  
 

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.  
 

Deklarationshandledning – erhålles via mejl  
KFA-kansli skickar årligen ut en uppdaterad deklarationshandledning till medlemmar, mycket info kan 
även hämtas på: www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden  
 
 

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.  
 

Smart.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.  
 

Ett avtal mellan Konstnärsalliansen och Specsavers 
 
Detta ett företagsavtal och inkluderar bildskärmsglasögon samt skyddsglasögon, önskar 
ni privata erbjudanden har vi flera attraktiva erbjudande direkt i butik. 



I våra företagsavtal erbjuder vi komplett-priser, det ingår alltså båge, glas samt vår bästa 
antireflex- och repskyddsbehandling. Bågar som omfattas av avtalet är bågar upp till 795-
sortimentet. Mellanskillnad på eventuellt dyrare bågar erläggs direkt i butik av er 
medarbetare med 50% rabatt. 
 

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.  
 

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 

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. 

  

  

Till dig som företagare 

Vi erbjuder även dig som företagare en komplett företagsförsäkring och tjänstepension där både 

sparande och ersättning vid långvarig sjukdom ingår/kan ingå. 

 

Är du intresserad av företagsförsäkring och/eller tjänstepension? 

Mejla Carina Dahlberg, 

carina.dahlberg@lansforsakringar.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Petra Falk 

specialist gruppliv och hälsa 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 

 

Tony Roos 
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KFA Föreningsstämma 2020! 

Hålls i Göteborg söndagen den 29 mars. kl. 13-

15, kansliets lokal på Älvsborgsgatan 11 c. 

 

 

 
  

 

Kristianstads kommun 

Gestaltningen omfattar sydvästra fasaden och/eller område 

på förskolegård i sydväst vid nybyggnationen av 

Hjärtebacke förskola i Kristianstad. 3 anbudssökande 



erhåller konceptskissuppdrag á 30 000 kr. exkl. moms. En 

person/grupp tilldelas uppdraget. Budget: 700 000 kr. 

exkl.moms. 

Annonsöversikt

Upphandlingens nummer : KFN 2019/157 

Ansökningsinbjudan: För att få lämna in anbud för den här upphandlingen behöver du först bli 

inbjuden efter en anbudsansökan. Sista dag för att skicka in ansökningar om att få lämna anbud är 

2019-12-18. Mer information hittar du genom att klicka på ansökningsinbjudan i menyn till vänster. 

Upphandlingen genomförs med förfarande Urvalsförfarande. 

Ansvarig upphandlande organisation för den här upphandlingen är Kristianstads kommun. 

Utförandeort är Skåne län. 

Kategorikoder som är registrerade på den här upphandlingen innehåller 

 

CPV 

92311000-4 - Konstverk 

Nuts 

SE224 - Skåne län 

Genom att anmäla intresse för upphandlingen på sidan intresseanmälan får du aviseringar via e-post 

om det sker uppdateringar av upphandlingsdokumenten. Du har där även möjlighet tacka nej till att 

lämna in anbud. 

Kirunastipendiet 2020 

Kiruna kommun 

Kirunastipendiet är ett kulturstipendium , instiftat av Kiruna Kommun sedan 

1959.  Stipendiaten tilldelas en summa på 30.000 kr, dessutom köper kommunen in 

konst av konstnären för ca 40 000 kr i samband med den s.k. stipendiat 

utställningen . Ansökan ska göras via konstpool.se 

 

Behörighet (kvalificeringskrav) 

Kirunastipendiet  kan sökas av bildkonstnärer verksamma i Sverige.   Stipendiet 

riktar sig till 2D och 3D konst, dock ej videoformat. Ansökan ska åtföljas av 

tre verk och innehålla uppgift på konstverkets namn, storlek och använd teknik. 

Bild/form 

Län 

Norrbottens län 

Sista ansökningsdag 

19 december 2019 23:59, 24 dagar(svensk tid) 
 
 

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr  öönnsskkaarr  

https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/QualificationNotice/NoticeDetails.aspx?ProcurementId=37060
https://www.kommersannons.se/eLite/Info/ProcuringEntity.aspx?ProcuringEntityId=13
https://www.kommersannons.se/eLite/Notice/Shared/RegisterPrenumeration.aspx?ProcurementId=37060
https://konstpool.se/sv/calls/view/5dd3c2b02c27771769408dec


SSttyyrreellssee  oocchh  kkaannssllii!!!! 


