
Medlemsnytt!
Här kommer lite nyheter för dig att ta del av.
Nu i januari finns aktiviteter planerade för våren och mer information om 
detta kommer efter hand. Alviks bibliotekshall sker utställning i mars 
månad. Salems bibliotek i april/maj månad. KFAs samarbete med GBG 
Maritima center startas i april med utrymme för medlemsutställningar (se 
Nyhetsbrevet i dec.). Till våren ska även samlingsvisningar arrangeras i 
GBG sockerbruket och i slutet av augusti ska en utställning anordnas på 
Galleri Stenhallen i Borgholm (Öland). Håll koll på mejlen och på vår 
hemsida.

Medlemsavgifterna flyter in bra och alla som betalar erhåller ett 
sedvanligt medlemskort som gäller för 2021. En liten påminnelse skickas 
ut den 27 januari till de som då inte betalat årsavgiften.
Ett nytt nr av tidningen Artär kommer i april. Har du förslag till artiklar och 
idéer på vad som vi kan skriva om så välkommen att kontakta kansliet i 
Göteborg.

Öppet för ansökningar till Krisstipendium 3
2021-01-13

Idag, onsdagen den 13 januari klockan 13.00, öppnar utlysningen för Krisstipendium 3. Sista 
ansökningsdag är 3 februari.

–Vi vet att många konstnärer närmar sig gränsen för vad de klarar. En del har redan lämnat yrket för att försörja 
sig på andra sätt. Läget är kritiskt. Konstnärsnämndens styrelse var snabb med att ta fram kriterier för det nya 
krisstödet som regeringen fattade beslut om strax före jul för att vi skulle kunna öppna utlysningen direkt efter 
helgerna. Allt för att konstnärer ska få stöd och hjälp så snart som möjligt, säger Anna Söderbäck, direktör 
Konstnärsnämnden.

Krisstipendium 3 är till för yrkesverksamma konstnärer som arbetar på en professionell nivå inom bild och form, 
musik, teater, film, dans och cirkus. Stipendierna riktar sig till enskilda, företrädesvis frilansande konstnärer.  

–Detta krisstipendium är, precis som det vi fördelade ut innan årsskiftet, till för att stödja yrkesverksamma 
konstnärer som drabbats ekonomiskt på grund av pandemin. Stipendierna är dock inte kopplade till specifika 
intäktsbortfall utan vi kommer att bedöma och göra prioriteringar utifrån den sökandes ekonomiska situation och 
den sökandes yrkesverksamhet som konstnär, säger Pernilla Högström enhetschef för Stipendier och bidrag på 
Konstnärsnämnden. 

Krisstipendium 3 är en del av det krisstöd som Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela ut.

Vill du veta mer om vem som kan ansöka och hur?



Frågor och svar om krisstipendium 3

Konstnärsnämndens styrelse har beslutat om kriterierna för Krisstipendium 3.

Beslut om kriterier för Krisstipendium 3

 

Stockholm Konst, utannonserat konstuppdrag!

Annonsöversikt. www.stockholmkonst.se

Referensnummer/diarienummer
2.6/3067/2020

Utförandeort
Stockholms län

Förfarande
Förenklat förfarande

Ansvarig upphandlande myndighet eller enhet
Stockholms stad

Meddelande om upphandling

Publik annons: Den här upphandlingen är annonserad publikt.

Denna upphandling avser konstnärlig gestaltning i spårporten i den östra 
delen av Arlaparken. Arlaparken är en del av ett större byggprojekt, 
Årstastråket, som ska stå klart i slutet av 2022. LJUS är ett övergripande 
tema för hela byggprojektet.

Sista dagen för inlämning
2021-02-01

Anbud ska vara giltiga t.o.m.
2021-07-01

Tid kvar
19 Dagar 03 Timmar 39 Minuter 02 Sekunder

Mer information hittar du genom att klicka på Upphandlingsdokument i 
menyn till vänster och under rubriken Skapa anbud finns information om 
hur du ska lämna in anbud.

Kategorikoder

CPV - Produktkategorikod
92310000-7
Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar
CPV - Produktkategorikod
92311000-4
Konstverk
NUTS - Regionkod
SE110
Stockholms län

https://www.konstnarsnamnden.se/faqkris3
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/TenderNotice/Tender.aspx?ProcurementId=42791
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/Request/Request.aspx?ProcurementId=42791
https://www.kommersannons.se/stockholm/Info/ProcuringEntity.aspx?ProcuringEntityId=10111
https://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Informationssidor/PDFer/Beslut%20Riktlinjer%20Krisstipendium%203.pdf


Genom att anmäla intresse på sidan intresseanmälan får du aviseringar 
via e-post om det sker förändringar. Du har där även möjlighet tacka nej 
till att lämna in anbud.

Som medlem kan du länka din hemsida på: 
konstnarsalliansen.se (under medlemssidor) 
mejla kansliet.

___________________________________________________________________________
________________

Stärkt kultursamverkan – i Malmö och regionen

Under 2020 och 2021 samlar vi oss internt och förstärker kontakterna externt, för att 
gemensamt planera och vidareutveckla vår kultursamverkan på lång sikt.

Utlysning av gestaltningsuppdrag

I en tid då det blivit än mer tydligt att forskningsbaserad kunskap, demokrati och ett 
öppet samhälle inte är något vi kan ta för givet, bjuder Malmö universitet in 
kulturaktörer att konstnärligt utforska idén om universitetet och dess roll och identitet i
samhället med utgångspunkt i Malmö universitets vision och värden.

Resultatet ska vara en konstnärlig gestaltning (inom t.ex. musik, bildkonst, film, 
litteratur, scenkonst) som är särskilt skapad för Malmö universitet och ska 
presenteras under den akademiska högtidsveckan i oktober 2021. Presentationen 
ska ske i universitetets miljö. Gestaltningen ska tillgängliggöras brett för universitetets
studenter, medarbetare och besökare. Gestaltningen ska bidra till att utveckla 
Malmös universitetsmiljö som en inspirerande, kreativ och utmanande mötesplats för 
både medarbetare och studenter.

Uppdragets ekonomiska ramar

Budgeten för genomförandet av den konstnärliga gestaltningen är 100 000 kr 
exklusive moms. Detta ska täcka alla kostnader förbundna med uppdraget, såväl 
arbets- som produktionskostnader, inklusive framförandet. Projektet kan genomföras 
både analogt och digitalt. 

Vem kan söka

Utlysningen är öppen för samtliga konstnärliga uttryck så länge de har en direkt 
koppling till utlysningens syfte. Den riktar sig till såväl enskilda konstnärer som 
grupper med dokumenterad erfarenhet av konstnärlig verksamhet.

https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/Shared/RegisterPrenumeration.aspx?ProcurementId=42791


Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 7 februari 2021. Beslut tas i mars 2021. Ansökningar som 
inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte tas upp till prövning oavsett 
anledning till förseningen. Ingen ersättning utbetalas för sökandens arbete med 
ansökan.
Ansökan

Kontaktpersoner Malmö universitet

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 7 februari 2021. Beslut tas i mars 2021. Ansökningar som 
inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte tas upp till prövning oavsett 
anledning till förseningen. Ingen ersättning utbetalas för sökandens arbete med 
ansökan.
Ansökan

Kontaktpersoner Malmö universitet



Sara Bjärstorp - Universitetslektor

Ansvarig för strategisk ledning och utveckling
sara.bjarstorp@mau.se
040-6657754

Karolina Rosenqvist - Projektledare

Ansvarig för operativ ledning och koordinering
karolina.rosenqvist@mau.se
040-6657363

Universitetskansliet

KFA årsavgift för 2020! 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.

mailto:Karolina%20Rosenqvist%20-%20Projektledare%0AAnsvarig%20f%C3%B6r%20operativ%20ledning%20och%20koordineringkarolina.rosenqvist@mau.se%0A040-6657363Universitetskansliet
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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 2021. 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

Nytt för i år är att man kan bli stödmedlem (ej 
konstnärsmedlemskap), då betalar dessa 200 kr/år och erhåller bl a 
tidningen, nyhetsbrev, inbjudningar till vernissager, konstlotteri m 
m.* Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta.
www.konstnarsalliansen.se

________________________________________________________

Internationella resestipendier
Västra Götalandsregionen delar ut internationella resestipendier om totalt 200 000 

kronor per år genom kulturnämnden. Syftet är att stödja det internationella 

engagemang som finns inom kultursektorn i regionen och att utveckla samarbeten 

med regioner utanför Sverige.

Vem får söka stödet?
Resestipendierna kan sökas av en eller flera personer verksamma inom 
kultursektorn i Västra Götaland. I din ansökan ska du särskilt förtydliga hur
din planerade resa kan komma att leda till internationella kultursamarbeten
som skulle kunna stärka Västra Götalandsregionen internationellt.

Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

 Den sökande ska vara bosatt och verksam i Västra Götaland

 Ansökan och den tänkta resan ska förhålla sig väl till kulturnämndens
beslutade insatsområden – Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, 
Gynna nyskapande, Nyttja tekniken och Öka 

http://www.konstnarsalliansen.se/


internationaliseringen. Läs mer om insatsområdena i Kulturstrategi 
Västra Götaland– och regional kulturplan 2020–2023.

 Den tänkta resan ska bidra till ett levande kulturliv i Västra Götaland.

Behandling och beslut
Resestipendiet avser att bidra till kostnader för resa och uppehälle och kan 
som högst utgöra 50 procent av den totala kostnaden. Hur resterande 
finansiering sker ska anges på ansökningsblanketten. Stipendierna delas ut 
två gånger per år.

Sista ansökningsdag är 15 mars respektive 15 september varje år.

Blankett för ansökan

Redovisning
Din planerade resa ska genomföras inom den tidsram som du angett i din 
ansökan och reserapport ska lämnas in till Västra Götalandsregionens 
kultursekretariat senast två månader efter hemkomsten. Du hittar övriga 
villkor för kulturnämndens internationella resestipendium i 
ansökningsblanketten som finns i högerkolumnen.

Ansökan om resestipendier och Covid
19
Våra internationella resestipendier påverkas av Covid-19. Kontakta 
handläggare nedan för att diskutera villkor för din ansökan.  

Dan Fröberg
Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier

Telefonnummer

Mobil: 070  242 50 49

Lycka till hälsar KFA-kansli i Göteborg

tel:070-2425049
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ce5266e3-1257-458b-b17e-0554c04f2c39?a=false&guest=true&native=true
https://www.vgregion.se/kultur/sa-styrs-kulturen/kulturstrategi-vastra-gotaland-och-regional-kulturplan-20202023/
https://www.vgregion.se/kultur/sa-styrs-kulturen/kulturstrategi-vastra-gotaland-och-regional-kulturplan-20202023/





	Här kommer lite nyheter för dig att ta del av.
	Nu i januari finns aktiviteter planerade för våren och mer information om detta kommer efter hand. Alviks bibliotekshall sker utställning i mars månad. Salems bibliotek i april/maj månad. KFAs samarbete med GBG Maritima center startas i april med utrymme för medlemsutställningar (se Nyhetsbrevet i dec.). Till våren ska även samlingsvisningar arrangeras i GBG sockerbruket och i slutet av augusti ska en utställning anordnas på Galleri Stenhallen i Borgholm (Öland). Håll koll på mejlen och på vår hemsida.
	Medlemsavgifterna flyter in bra och alla som betalar erhåller ett sedvanligt medlemskort som gäller för 2021. En liten påminnelse skickas ut den 27 januari till de som då inte betalat årsavgiften.
	Ett nytt nr av tidningen Artär kommer i april. Har du förslag till artiklar och idéer på vad som vi kan skriva om så välkommen att kontakta kansliet i Göteborg.
	Öppet för ansökningar till Krisstipendium 3
	Stockholm Konst, utannonserat konstuppdrag!
	Annonsöversikt. www.stockholmkonst.se
	Meddelande om upphandling
	Kategorikoder

	Stärkt kultursamverkan – i Malmö och regionen
	Utlysning av gestaltningsuppdrag
	Uppdragets ekonomiska ramar
	Vem kan söka
	Sista ansökningsdag

	Kontaktpersoner Malmö universitet
	Sista ansökningsdag

	Kontaktpersoner Malmö universitet
	Karolina Rosenqvist - Projektledare


	Internationella resestipendier
	Vem får söka stödet?
	Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:

	Behandling och beslut
	Redovisning
	Ansökan om resestipendier och Covid-19
	Dan Fröberg



