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Göteborg den 1 juni 2021

DONERA NU! CROWDFUNDINGKAMPANJ!

Vänner!
År 2020 med dess pandemi har ställt till del rejält för många av oss konstnärer. Vi har fått 
rapporter då och då om detta, att konstnärer, medlemmar som varit aktiva i både 40 år 30 år
tvingats lämna sin ateljé och låta verksamheten vara vilande till eländet är över. Det har 
naturligtvis även drabbat oss som förening ekonomiskt och på så slätt slår mot våra ekonomiska 
åtaganden. Medlemmar har svårt att betala sina medlemsavgifter och det drabbar även detta år.
I KFA:s medlemsförmåner ingår/erbjuds en del förmåner som materialrabatter, förmånlig 
försäkring, drivmedelsrabatt m m. Det gör att man kan minska sina kostnader för olika inköp.
Vi behöver fortsätta med detta och även förbättra våra försäkringar för medlemmar.

KFA har sedan en tid flera åtagande som kräver kostnader och ideella insatser, bl a 
utställningsprojektet på GBG Maritima center, kommande samlingsvisningar på 
Öland och i Stockholm. Vi har omfattande kostnader för vår tidning Artär och 
hemsida, som är vårt ansikte utåt. Vi fortsätter även vårt förhandlingsarbete för att 
få ta del av ”skolkopieringsmedel”, som hanteras av Bonus copyright. Detta tar även 
resurser från föreningen.

Såsom många andra behöver vi starta en insamlingskampanj, s.k. crowfunding, vi sociala medier m
m. Vi behöver få till stånd en fond för att säkra att våra åtagande kan fortsätta och därmed 
förbättras när väl pandemin försvinner. 

Under mer än 25 år har KFA arbetat för att få ta del av den skolkopieringsersättning ( kopiering av 
upphovsrättsligt skyddade verk, tidskrifter, texter bilder som sker på alla Sveriges skolor) som 
tillkommer Bonus-Copyright Access och dess 14 medlemsföreningar (www.bonuscopyright.se).

Sedan 2017 har det tillkommit en ny lagstiftning genom ett EU-direktiv som bl a innebär att 
utanförstående upphovsmän och deras organisationer inte får diskrimineras, de skall, enligt nya 
lagen, likställas med de upphovsmän som finns hos Bonus och erhålla likvärdig ersättning för 
nyttjandet.

Ditt stöd gör skillnad!

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


Markera, noter inbetalningen med ”Bonus”.
Donera valfritt belopp, vad helst du kan undvara för att stödja vårt arbete.
Är du konstnär, konsthantverkare kan du även bli medlem och på så sätt stödja vårt arbete 
för pluralism och mångfald.
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Med vänliga hälsningar’

Tony Roos ordf. KFA

Tel. 073-7070555


