
KFA
Konstnärsalliansen
Med denna folder vill vi intressera dig för 
medlemskap i Konstnärsalliansen (KFA)

Vi är en ideell förening, riksorganisation, som 
bildades år 2002 och sätet är förlagt till Göteborg

www.konstnarsalliansen.se



Våra samarbetspartners är:
 1. Sverige Finska

Bildkonstnärers förening
(Suomiart)

 2. KonstnärsUnionen (K)

 3. Synskadade konstnärer och
konsthantverkares förening

 (SKKF)

 4.Föreningen 
Haningekonstnärer

 5. Ukrainska alliansen
i Sverige

6.Nyans i Helsingborg,

Ek. förening tillverkar

konstnärsfärger,

 7.www.Tellusart.org

 8. ABC-Färgekonomi

 Sensus



KONSTNÄRSKOLLEGA!

 I Sverige finns sedan tidigare ett flertal olika intresseorganisationer som ansluter olika typer 
av konstnärskategorier. I KFA kan i princip samtliga aktiva yrkeskonstnärer ansluta sig. Vi 
har även en nordisk plattform, som betyder att vi även kan ansluta konstnärer från de övriga 
nordiska länderna.

 Vårt syfte är bl a att verka som ett nätverk av olika föreningar där vi utgör en allians för att 
stärka konstnärers villkor i samhället samt framlägga olika förslag till regering och riksdag 
för att förbättra och förnya arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer.

 Adress: Älvsborgsgatan 11 c, 414 52 Göteborg. Tel. (46) 0737070555. e-post: 
kansli@konstnarsalliansen.se - Hemsida:www.konstnarsalliansen.se Bg: 5243-2143

 org.nr: 802434-4767

mailto:kansli@konstnarsalliansen.se


Vad vill vi?
 KFA verkar för att reformera det 

statliga konstnärsstödet och i 
stället införa en generellt 
inkomstbaserad ersättning 
kallat, Generellt 
konstnärstillägg,

 Vi verkar för att bevaka och 
utveckla medlemmarnas 
upphovsrättsersättning genom 
olika avtal inom bildkonstens 
område,

 Vi vill att gestaltningsuppdrag 
ska utlysas i enlighet med lagen 
om offentlig upphandling, t ex 
förenklad upphandling eller 
projekttävlan,

 Samarbeta med andra 
konstnärsföreningar inom och 
utom landet med vilka förbundet 
har samfällda intressen,

 Arbeta för att statliga 
konstnärsbidrag samt 
inkomstgarantier i större 
utsträckning nyttjas till särskilda 
målinriktade projekt till 
konstnärer,

 Vi ska arbeta för jämställdhet 
och för kvinnors perspektiv på 
vad gäller konstnärskapets 
arbetsvillkor,

 Verka för s.k. "konstnärspooler" 
på regional nivå i Syfte att 
bredda arbetsmarknaden för 
konstnärer,

 Införa konstartotek i varje 
kommun.


