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INFORMATION OM UPPDRAG M M FRÅN KFA-KANSLI 
GÖTEBORG

Sommarutställning på Galleri 
Stenhuset Borgholm Öland!
Medlemmar i KFA inbjuds till sommarsalong till Galleri 
Stenhallen (160 m2), Borgholm Öland. Se bilder på facebook

När: 20 aug. – 26 aug. 2021

Var: Borgholm, Storgatan 9. Tel: 0485-77530. 
galleristenhallen@gmail.com

Hyreskostnad: 7000 kr. Utställarna delar på denna kostnad.

Bevakning: Stenhallen står för bevakning och försäljning.

Kostnad per utställare: ca 500 kr, avgörs efter deltagarlistan 
spikats.

Sista anmälningsdag: 10 maj 2021.

Välkommen med din anmälan! Mejla gärna.

KFA Föreningsstämma!

Kommer att hållas den 25 april! 
§ 12. Motioner Mom 1. Motioner till förbundsstämman skall vara FS tillhanda 
senast 2 månader före stämmans hållande. Stämman skall förläggas under april 
eller maj månad. Mom 2. Väckta motioner och FS propositioner skall tillsammans 

http://www.konstnarsalliansen.se/


med yttrande av FS tillställas ombud och anmälda medlemmar senast 1 månad 
före stämmans hållande.

Mom 2. Klubb, enskild medlem har rätt att till valberedningen nominera valbar 
kandidat inför ordinarie förbundsstämma, stadgeenliga val. Nomineringen skall 
vara skriftligen och upphör fjorton (14) dagar före stämmans hållande.

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 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 
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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

Epost

dan.froberg@vgregion.se

Axel Sjöberg stipendiet
Varje år får våra stipendiater tillbringa några inspirerande veckor 
här i det hus som en gång beboddes av konstnären Axel Sjöberg 
på Långviksskär. Många kända konstnärer och författare har 
hämtat inspiration här sedan 1986.

Du som söker har gärna ett aktivt intresse för skärgården, t ex dess historia, 
befolkning, natur och kultur. Stipendierna är avsedda att ge inspiration åt den som på
ett kvalificerat sätt utövar konstarter inom Axel Sjöbergs verksamhetsområde: 
teckning, måleri, författarskap samt fotografi.

ANSÖKNINGSINFORMATION
Sista ansökningsdag:
15 februari 2021
Ansökningar som inkommer efter den 15 februari beaktas ej.

Under 2021 omfattar stipendierna tre sommarperioder på tre veckor vardera.
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Period 1: 12 juni – 3 juli
Period 2: 3 juli – 24 juli
Period 3: 24 juli – 14 aug

ANSÖKAN
Ansökningsblankett (ifyllningsbar PDF)

Ansökan kan enbart lämnas digitalt, ansökan per post beaktas inte.
Ansökan och exempel på verk anpassade för A4 skickas till:
stipendieansokan@skargardsstiftelsen.se

STIPENDIEBOSTADEN
Innan du bestämmer dig för att söka stipendiet, var säker på att stipendiebostaden 
passar just dig. Huset är från början av förra seklet och består av 5 rum och kök med 
mycket enkel standard.

Sovrum
3 sovrum med totalt 6 bäddar. 1 med dubbelsäng och 2 med vardera 2 enkelsängar.
Kök
Köket har kylskåp och spis men inget rinnande vatten. Vatten hämtas i handpump 
strax utanför tomten.
Toalett
Toalett består av ett utedass.
TV, telefon och internet
Tv, fast telefon och internet saknas.
Mobiltäckning på ön varierar.
Ateljé
Ateljé saknas och huset bör ej användas som sådan.
Roddbåt
En roddbåt med snurra tillhör huset.
Husdjur
Djur får vistas i huset. Hund måste hållas kopplad då Långviksskär är naturreservat.
Butik och livsmedel
Närmaste livsmedelsaffär finns på Nämdö ca. 4 sjömil från Långviksskär. Mathem kan
leverera till Långviksskär.

Residens i Stockholm  www.konstnarsnamnden.se
Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer. Programmet består 
bland annat av nio ateljéer för svenska och utländska konstnärer i Stockholm.

Yrkesverksamma bild- och formkonstnärer i Sverige kan ansöka om residens i Stockholm. Iaspisprogrammet 
erbjuder ateljévistelse med tillgång till det program som skapas kring stipendiaterna.

Ateljéerna är belägna i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm. Stipendiaten måste själv 
ordna sitt boende. Ett stipendium på 25 000 kr/månad ingår för kostnader för uppehälle, boende och omkostnader
för arbete.

För konstnärer i residensprogrammet är det viktigt att vara på plats så mycket som möjligt för utbyte med de 
andra stipendiaterna. Det ordnas även ett varierat program med ateljésamtal med inbjudna svenska och 
internationella curatorer och kritiker, gemensamma studiebesök på andra institutioner, artist talks med mera. 
Residenset är researchbaserat utan krav på resultat, och det finns inte extra finansiering för produktion.

Residensperioderna är tre eller sex månader. Det finns fyra ateljéer för konstnärer som är baserade i Sverige. I 
ansökan kan du ange vilken längd samt period som passar dig bäst.
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Tidigare år har två typer av residens utlysts, ett för nyexaminerade från Konstnärliga högskolor och ett för 
etablerade bild- och formkonstnärer. Från och med 2016 finns en stipendieform som kan sökas av samtliga. 

Stipendierna kan sökas av yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Vid bedömningen av ansökningarna tas i 
första hand hänsyn till den sökandes konstnärliga kvalitet och den konstnärliga verksamhetens omfattning. 
Motivering och beskrivning i ansökan av den sökandes konstnärskap spelar också en stor roll.

För att komma i fråga ska den sökande ha sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller vara 
stadigvarande bosatt i Sverige.

Ansökningstider

Läs mer om ansökningstider för residens i Stockholm
Här kan du läsa om de aktuella stipendiaterna.

Redovisning

Efter avslutad vistelse följs stipendietiden upp genom att du besvarar frågor i en webbenkät som du får skickad till
dig.

Ytterligare upplysningar om Iaspisprogrammets verksamhet och stipendier lämnas av Karolina Pahlén, tfn 08-506
550 55.

Residens utomlands
Iaspis disponerar ett antal ateljéer/arbetsplatser utomlands för bild- och formkonstnärer verksamma i 
Sverige, i samarbete med olika internationella residensprogram. Utöver en ateljé/arbetsplats får du som 
stipendiat tillgång till en möblerad bostad/rum och ett stipendium för att täcka kostnader för resa och 
uppehälle under vistelsen. På vissa platser är arbetsplatsen kombinerad med bostad, t ex i Tokyo och 
Bangalore.

De allra flesta residens kan inte ta emot familjer. Vänligen kontakta oss inför din ansökan om du vill åka 
med din familj.

Bangalore, Indien (2 mån)
1.Shanthiroad
Webb: http://www.1shanthiroad.com/
Läs mer >>
Berlin, Tyskland (6 månader)
Künstlerhaus Bethanien
Webb: http://www.bethanien.de
Läs mer >>   
Jingdezhen, Kina (3 mån), för keramiker
The Pottery Workshop
Webb: http://www.potteryworkshop.com.cn
Läs mer »

Johannesburg, Sydafrika (3 mån)
Bag Factory
Läs mer »

London, Storbritannien (3 mån)
Delfina Foundation
http://delfinafoundation.com
Läs mer »
Gästbostad, Paris, Frankrike (1 mån)
Svenska Institutet
Läs mer »
Helsingfors (1,5 mån)
Helsinki Design Residency
Läs mer >>
New York, USA (1 år)
ISCP
Webb: http://www.iscp-nyc.org
Läs mer »
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Tokyo, Japan (3 mån)
AIT Arts Initiative Tokyo
Webb: www.a-i-t.net
Läs mer »

 

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 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.
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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

Epost

dan.froberg@vgregion.se
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