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MEDLEMSBREV OKT. -21 
 

Hejsan! 

Hösten är här med storm och starka färger. Det är nu åter stort intresse för 

att genomföra framskjutna utställningar och starta nya.  

 

Förbundsstyrelsen  

Den 5 september höll förbundsstyrelsen sitt sammanträde i föreningen lokaler. Beslut 

fattades med att utse Tony Roos och Veronica Norberg som firmatecknare. Nytt 

arbetsutskott utsågs: Tony Roos, v. ordf. John Keen, Veronica Norberg sekreterare. KFA 

efterlyser en ekonomiansvarig som kan adjungeras till styrelsen.  

KFA:s ekonomi är svag som en följd av corona-epidemin, föreningen har därför startat en s.k. 

crowfunding-kampanj på facebook samt info på hemsidan. Vi måste fortsättningsvis söka 

stöd för vår verksamhet med donationer och sponsormedel. Hjälp till att sprida kampanjen 

och dela informationen på facebook.  Vi arbetar även med att få fler stödmedlemmar. 

Styrelsen beslutade vidare att medlem som säljer ett verk under föreningens gemensamma 

utställningar ska en avgift på 5 % utgå till föreningen. 

Beslut fattades även om att ta ut en avgift på 150 kr för att kansliet hämtar och 

transporterar verk vid gemensamma samlingsutställningar i regi av KFA.  

Samarbetsavtal har tecknats med nya organisationer: National Artists union of Ukraina, 

Nordic Contemporary Art Center in Xiamen, Kina, Graffittifrämjandet. 

Enjoy rabatthäfte   

Konstnärsalliansen kommer att börja sälja Enjoy-bonusguiden där det bl a ingår ”ät två 

betala för en”, på restauranger i Sverige, kaféer, hotell, rabatter på kemtvätt, hos frisör, 

butiker, kläder etc etc. Kostnaden för detta häfta är 395 kr och gäller från nov. 2021 – nov. 

2022. Se vidare: enjoyguiden.se  



Genom att föreningen nu säljer detta häfte kommer vi att få ersättning för det i kr som 

kommer att bli en viktig inkomst till föreningen. Beställ gärna boken via vårt kansli: 

kansli@konstnarsalliansen.se tel: 0737070555. 

Tidningen Artär nytt nummer på gång 

Ett nytt nr av medlemstidningen Artär är på gång, utkommer i slutet av november. Vi 

behöver hjälp med att dels sprida tidningen och få in annonser till tidningen! 

Äkthetscertifikat 

KFA har tagit fram ett s.k. äkthetscertifikat som man kan beställa från kansliet. Denna 

handling är tänkt att anbringas på originalverket och sen följa detta verk, bl a om det säljs 

vidare. 

Förmånligt 

KFA kansli har tagit fram en folder som heter Förmånligt och i denna redovisas vilka 

medlemsförmåner och avtal KFA har tecknat med olika leverantörer, t ex bensinrabatten hos 

PREEM. 

Denna folder bifogas nu med detta brev. Foldern kommer sen att kunna kompletteras med 

fler erbjudanden. 

___________________________________________________________________________ 

Vattentornet 2022 sök utställning 

Säffle kommun inbjuder konstnärer att lämna intresseanmälan och 
utställningsidé till en platsspecifik konstinstallation i Vattentornet under 
perioden juni-sept 2022. 

Gamla Vattentornet i Säffle är en unik byggnad och arena för möten 
mellan samtidskonst och kulturarv. Vattentornet är ett kännemärke för 
staden Säffle. Det är centralt beläget på en höjd omgiven av en park, 
bredvid Ungdomens hus. Vattentornet är ritat av arkitekten Ivar Tengbom 
år 1914 och är 45 m högt. Det totalrenoverades 2014 och inrymmer idag 
en unik lokal för konstgestaltningar. Säffle kommun gör en långsiktig 
satsning för att skapa en plats där samtidskonst möter kulturarv i en unik 
miljö. 

Tidigare utställningar: Inga- Lena Klenell, glas, 2017-2018. Gunilla 
Bandolin, skulptur, 2019. Juan del Gado, multimedia, 2019. Anna 
Lidberg, multimedia, 2020. Michael Johansson, installation, 2021. 

Se filmer från tidigare utställningar  

mailto:kansli@konstnarsalliansen.se
https://www.saffle.se/uppleva-och-gora/arrangemang-och-utstallningar/vattentornet.html


Intresseanmälan ska innehålla 

 Kontaktuppgifter: namn, adress, tel, e-post. 
 CV, max 2 A4. 
 2–3 referensprojekt med bilder och textbeskrivning. Max 200 

ord/referensbild. 
 Utställningsidé. Ett utkast till idé utifrån den information om 

utställningslokalen som bifogas utlysningen. Max 300 ord, dvs. en 
kortfattad första idé. 

Intresseanmälan 1-4 samlas i ett pdf-dokument. 

Tidplan 

 2021-10-14 Utlysning av intresseanmälan 
 2021-11-18 Sista dag för intresseanmälan 
 2021-12. En konstnär väljs ut för uppdraget. Besked lämnas till 

samtliga sökande. 
 2021-12–2022-06 Utställningsproduktion. 
 Invigning juni 2022. 
 Nedtagning september 2022. 

Budget 

175 000 kr ex. moms, inklusive samtliga kostnader som konstnären har 
för att producera utställningen, såväl material, belysning (utöver 
befintlig), assistenter, underleverantörer och utställnings- och 
medverkansersättning. Det finns inte tillgång till vaktmästare, verktyg 
eller utställningstekniker. Säffle kommun står för marknadsföring, värdar 
under öppettider, program och administration. Exempel på program kan 
vara: workshops, konstnärssamtal, konserter. Konstnären har en nära 
dialog med kulturenheten under hela avtalsperioden 

Utöver budget för utställningen finns intresse från Säffle kommun att 
köpa in ett verk av konstnären till kommunens samling. 

Ingen ersättning utgår för intresseanmälan/utställningsidé. 

Behörighet (kvalificeringskrav) 

Konstnärlig högskoleutbildning och/eller dokumenterad konstnärlig 
yrkeserfarenhet i minst 3 år. Registrerad för F-skatt, alternativt via 
företag med F-skatt. 



Information om utställningslokalen 

Utställningslokalen består av ca 20 m2 golvyta (trä) med en takhöjd på 
omkring 20 m. De invändiga väggarna är murade och färgen är grå. 
Ljudanläggning. 
El samt vägguttag. 
Belysning i trappa och entréplan. 
Inget vatten. 
Ingen värme. 

Möjligt att hänga objekt i linor från invändiga taket, nås endast via en 
trappa. Trappan är inte tillåten att använda för publik/allmänhet, endast i 
samband med utställningsbygge. Eventuella byggnadsställningar eller 
höghöjdsarbetare etc. bekostas av konstnärens budget. 

Se ritning över Vattentornet här , 182.3 kB. 

Frågor 

Frågor besvaras av kultursamordnare Camilla Bark, tfn 0533-681615,  
e-post camilla.bark@saffle.se 

 

KÖTTINSPEKTIONEN KONST: OPEN CALL 

Välkomna att söka till grupputställningen: MOMENT 22. 

Utställningen lånar sitt namn från Joseph Hellers anti-krigsroman (Catch-22) och 

betecknar ett omöjligt cirkelresonemang som gör att man hamnat i ett dödläge. 

Temat är fritt för egen tolkning. 

Utställning kommer ta plats på Köttinspektionen, Uppsala 19 Feb - 6 Mars 2022. 

Vi planerar ett speciellt event 22/2-22. 

Medverkande konstnärer ersätts enligt MU-ram avtalet. 

Sök med befintligt verk eller skissidé, bifoga en A4s CV. Se planritning och 

information nedan. 

Deadline för ansökan: 22 okt 2021 

Maila din ansökan i formatet PDF, till: kott.moment22@gmail.com 

https://www.saffle.se/download/18.7a83a4501750744b16016d53/1602569572709/Vattentorn%20S%C3%A4ffle%20201009.pdf
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