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KFA m fl!

BÄSTA KONSTNÄR!
HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG.
Här kommer årets sista Nyhetsbrev från KFA, läs noga. 2021 har varit ett hoppens år då
alla förväntat sig en avtagande corona-pandemi. Den gäckar oss fortfarande och vi
måste kämpa ett tag till innan vi kan återgå till det normala. Tiden går och nu är vi
framme vid år 2022 och snart är det Jul igen. I årets sista Nyhetsbrev kommer som
vanligt en uppmaning till nytillkomna medlemmar och gamla att betala årsavgiften för
2022! Medlemskortet för 2022 skickas ut med post efter betald avgift.

KFA årsavgift för 2022! BG: 5243-2143.
Swicha: 123-6147300
Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 66 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 66 är 500 kr
avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift. En faktura skickas till alla
medlemmar.

* Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta.
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 2022. 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
Stödmedlemmar betalar 200 kr/år och erhåller bl a tidningen, nyhetsbrev,
inbjudningar till vernissager, konstlotteri m m.* Vill du ha kvitto så mejla
kansliet om detta. Hjälp till att ragga stödjande medlemmar!
KFA:s ny samarbetsföreningar
Under 2021 har KFA tecknat nya samarbetsavtal med konst-organisationer, dessa är:
National Union off Artists of Ukraine, Konstnärsakademin Strängnäs (SKAK), Nordic
Center of Contemporary Art in Xiamen, China.
KFA har sedan ett antal år tillbaka samarbete med föreningarna; SoumiArt, TellusArt,
Synskadade konstnärernas förening (SKKF), Ukrainska alliansen i Sverige,
Konstnärsunionen (k). Se mer och läs om detta på vår hemsida.

Beställ 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. Kostnaden för detta häfta är 395 kr och gäller från nov. 2021 –
nov. 2022. Se vidare: enjoyguiden.se och på KFA:s hemsida!

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.

DONERA-KAMPANJEN!!
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. Se
vår hemsida och facebooksida!!
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! Swicha: 123-6147300

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.
___________________________________________________________________________

Tidningen Artär ute i november!
Den ska komma till dig som tidning och hamnar i din brevlåda.
Medlemsförmån. Har du inte fått den så hör av dig till kansliet!

Föreningsstämman 2022!
Kommer att hållas i Göteborg den 3 april kl. 13.00. Lokal meddelas senare.

Annonsera på KFA:s hemsida!
Det går alldeles utmärkt att annonsera på KFA hemsida för kommande
aktiviteter, utställningar, projekt m m.

Bokade samlingsutställningar 2022
Medlemmar inbjuds att medverka på samlingsutställning vid Tofta
Konstgalleri Varberg, Tel: 0706830810 - 0702141485
Email: toftagallerietab@gmail.com. Adress: Järnvägsväg.6, Varberg.
Tid: 5 mars – 20 mars 2022. Kostnad: 700 kr per utställare.
Antal verk per utställare: Ca 5. Sista anmälningsdag: 20 december 2021. Provision vid
försäljning, 35%
Se vidare: www.toftakosntgalleri.se

Alviks bibliotek, utställningshall
Inbjudan till samlingsvisning till Alviks bibliotek, 1 – 31 mars 2022. Sista
anmälningsdag 20 januari 2022. Kostnad per utställare ca 200 kr. Anmäl till:
kansli@konstnarsalliansen.se
Adress: Gustavslundsväg. 26, Bromma. Tel: 08-50830641. E-post:
alvik.ssb@stockholm.se

Utställning på Salems, bibliotek, våren 2022
Här kommer inbjudan till Salem bibliotek tiden, 9 april – 27 april.
Adress: Säbyhallsväg. 30, Rönninge. Tel: 08-53259910. E-post: biblioteket@salem.se
Anmäl dig att delta på utställningen senast den 1:a mars 2022.

Konsthallen Strandverket – Marstrand – Kungälvs kommun.
En samlingsvisning kommer att ske under augusti 2022. Kansliet återkommer
med en inbjudan till våren.

Uppdrag: Muralmålning Norrtälje kommun
https://konstpool.se/sv/calls#618a63706c8cbf4e348c5123

Med anledning av Norrtälje stads 400 års jubileum skall det uppföras en muralmålning i
staden, ytan är ca 80 kvadratmeter. Tilltänkt budget för den konstnärliga gestaltningen upp
går till 250 000 SEK exkl. moms.
2 skissuppdrag á 25 000 Skr (exklusive moms)/skiss
Sista ansökningsdag 30 december 2021

Rabatt på konsttransporter i Norden fr MTAB
Erbjuder KFA medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. Medlemmarna
uppger bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.

Kontakt till oss, är antingen via e-post till exhibitionlogistics@mtab.se, eller +46
8 546 00 100
På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på andra språk och för Danmark och Norge om det skulle
vara aktuellt.

Beställ Handboken för bild- och formkonstnärer från
KFA-kansli.
I denna hittar du rådgivning info om moms, skatter, deklaration, arbetsmarknad,
arvoden, fonder, stiftelser, upphandlingsregler, upphovsrättsfrågor,
kommissionsförsäljning, företagsformer m m.
Boken får du via mejl, om du vill ha den i tryckt ex tillkommer en avgift på 115 kr.

___________________________________________
Medlemmar i KFA erhåller 10% rabatt på gallerihyra
Det är på Galleri Norrsken och galleri Riddaren i Gamla stan Stockholm.
Hemsida: www.gallerinorrsken.se
Tel. Christina 070-8526662. e-post: gallerinorrsken.se

Tallink Silja line 10%
KFA har sedan årsskiftet ett avtal med Tallink Silja line om rabatt på deras resor, grupp- och
konferensprodukter samt affärsresor.
Medför resan övernattning på hotell i Estland, Finland eller Lettland erhåller man specialpris på
Tallink Hotels samt de övriga hotell som Tallink Silja line samarbetar med.
Medlemmar i KFA erbjuds kostnadsfritt medlemskap i Tallink Silja Abs stamgästprogram Club
One. Ansök på: http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/company
Vid bokning av resa görs på tel:08-222140. Uppge alltid avtalsnumret 112243 vid bokning.

Folksam företagsförsäkring
Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring,

ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, krisförsäkring
och överfallsförsäkring. Kontakta Ulrika Winberg tel. 0708-31 68 83 ange försäkringsnummer:
349228, småföretagsförsäkring, Tony Roos Konstnärsalliansen Kostnad per år: 2400 kr/år
(avdragsgill).

Drivmedelsrabatt för medlemmar genom avtal
med PREEM.
OBS! Nytt avtal fr o m 1 dec. 2021!!
Preem har tagit fram en länk för er och era medlemmar där era medlemmar kan göra
kontoansökan för Preems företagskort.
Verifiering sker via Bank-id. Varje Bolag/org nr behöver göra sin egen ansökan där de fyller i
x antal önskade kort, prägling på korten , köputrymme m.m.
Preem har skrivit ert nya rabattgrupp nr i länken nedan (0994-0288) vilket innebär att
medlemmar ansöker via länken så läggs dem till er rabatt grupp som ni förhandlat fram
tidigare.
http://www.preem.se/foretag/vara-kort/foretagskort/foretagskort/?discount=0994-0288
Rabatten har ni ju redan synliggjort och är fortsatt densamma och knuten mot Listpris
Bensin & E85
55 öre/liter
Diesel
90 öre/liter
Fordonsgas
55 öre/kg
Biltvätt
15%
Bilkem/tillbehör 10%
När nya kontoansökningar är beviljade får alla våra kunder tillgång till vår kundportal (Mitt
Preem), där man kan söka behörighet för behörig/behöriga och får då ökad överblick över
fakturor, beställa och spärra kort, skriva ut miljörapporter m.m. Beställer sedan era
medlemmar fler kort via kundportalen så läggs det mot er grupp som angivits vid registrering
av kontoansökan och får då fortsatt ta del av er rabatt.
Eftersom att det är ett nytt grupp rabatt nr så är det bra om ni tar bort den gamla
kontoansökan som ni har idag så att era medlemmar endast söker via länken så att de läggs
till korrekt grupp. Viktigt att era medlemmar som redan hade Preem Företagskort som låg
mot er tidigare grupp återkommer till oss så att vi kan justera dem till den nya gruppen som
vi skapat för er.
De får då återkomma med, Bolag, Org nr. Samt att dem skall läggas mot den nya gruppen
0994 0288 Konstnärsalliansen.
OBS! Viktigt att du har betalat medlemsavgift eller del av denna!

RABATT BILHYRA NYTT AVTAL!
EUROPCAR!

Europcar erbjuder er och era medlemmar 15% rabatt hos oss som gäller på våra
publika priser. Vänligen fyll i era uppgifter och maila i retur till mig.
Så kan vi lägga upp ett kundnummer och ladda rabatten, eftersom ni är en förening
så lägger vi upp det mot kortbetalning. Se bif. Bilaga.
Anette PANTZARE |Europcar Sweden |Business Area Manager
Office: +46(0)8 1207 4839 |Mob: +46(0)70 3996747 |www.europcar.se
Mailto: anette.pantzare@europcar.se

Konstpool AB sök konstuppdrag!
Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256
info@konstpool.se, Ragna Berlin ragna@konstpool.se, www.konstpool.se
070 / 731 5522. Beställ Nyhetsbrevet!

AMSTERDAM INTERNATIONAL
ART FAIR 5TH EDITION
19-20 AUG 2022 | BEURS VAN
BERLAGE
Amsterdam is once again playing host to talent from all around the world when it stages the fifth
Amsterdam International Art Fair on 19th and 20th of August 2022 at the amazing Beurs van
Berlage. Proudly partnered with the Wall Street Journal and is widely promoted throughout the city
and on international level. It is not unusual for celebrities, and known art collectors and art critics to
visit.
Amsterdam International Art Fair is the international art fair in the Dutch city that brings over 150
exhibitors from around the globe for Amsterdam to enjoy! Attracting art galleries, cultural
institutions, art critics and collectors. Offering over 3,000 art pieces on display for exhibition and
sale, this is a prime opportunity to immerse oneself into a rich collection of global art either as
investor, dealer or purchaser at de Beurs van Berlage.
OPENING TIMES 2022:
FRIDAY 19TH AUGUST 2022 : 18.00 - 21.00 PRIVATE VIEW (by invitation only or ticket holders)
STÄLL UT OCH SÄLJ DINA KONSTVERK till Amsterdams konstälskande besökare på den främsta
platsen BEURS VAN BERLAGE en pärla mitt i stadens centrum. Global Art Agency (MACA DMCC) tar
full hand om marknadsföring, marknadsföring, reklam, vilket ger alla deltagare det erkännande de
förtjänar och ökar medvetenheten på global nivå, med partners och sponsorer når vi en enorm

publik. Deltagaravgift för den två dagar långa Amsterdam International Art Fair inkluderar;
Enastående artistprisceremoni, privat utsikt, champagnemottagning, nätverksefterfest, globala
kampanjer, gratis högkvalitativ tryckt katalog med alla utställare publicerade över hela världen,
gratis inbjudningar till Private View, 0% provision debiteras på försäljning. Alla utställare som hyr en
monter måste delta personligen på konstmässan, om de inte kan närvara personligen
rekommenderar vi att ställa ut genom Digital Art Showcase.
Begränsad tillgänglighet // Urvalsprocess.
Inlämnande av din ansökan ger inte automatiskt rätt till tillträde till Amsterdam International Art
Fair 2022. Beslut om antagning fattas uteslutande av Global Art Agency Selection Committee. Välja
deltagare i enlighet med kriterierna för kvalitet och lämplighet för AIAF 2022-konceptet. Observera
att antalet deltagande utställare är begränsat. Läs alla T&C här.
SATURDAY 20TH AUGUST 2022 : 11.00 - 18.00 PUBLIC DAY (free entry)
VENUE:
243 DAMRAK, 1012 ZJ, AMSTERDAM, NETHERLANDS

_____________________________________________________

Galleri Mölndal erbjuder 10% till KFA-medlemmar
Göteborgsvägen 1 43130 MÖLNDAL
031 871032 eller 070 603 67 75
____________________________________________________________________

KFA:s medlemmar får rabatt hos oss. Medlemmar får 15% och då får de ett
personligt medlemskort hos oss. Arbetar du som konstnär som yrke så får man 20%.
Mvh

Henrik
Arnolds Konst & Ramaffär
__________________________________________________________
Björn Lundén AB erbjuder 10% till medlemmar i KFA av deras utbud i
form av böcker, bokföringsprogram m m. Www.blinfo.se
Vi erbjuder 10% rabatt till era medlemmar som kan uppvisa medlemskort, vid köp i
vår butik på Olofsgatan 10, i Stockholm.
Det gäller dock inte köp på internet. På webben har vi inte någon möjlighet att kontrollera
medlemskap.
Med vänlig hälsning/Kind Regards
Ola Frisk
IB WAHLSTRÖM AB
Postadress:
Box 3176 • 10363 Stockholm

tel. +46 (0)8-151910
fax +46 (0)8-169880
Besöksadress/shipment address:
Olofsgatan 10 • 11136 • Stockholm, Sweden
ola@ibwahlstrom.se
www.ibwahlstrom.se

Daniel Markolj <daniel@farg.nu>
Givetvis ställer vi upp med rabatt. Vi kan ge 12% förutsatt att det går ut till alla era medlemmar. Vi
kommer att skapa en unik rabattkod för just er. Har du någon preferens på vad rabatten ska heta så
tar jag gärna emot det.
Vänligen
Daniel Markolj

Era medlemmar kan få 10% rabatt på Gredelins sortiment (ej inramning) vid
uppvisande av medlemskort. Vore jättebra om du kunde skicka en bild på hur kortet ser
ut. Mvh Helena

Sensus studieförbund, KFA har ett fungerande avtal!
Ett avtal för att ge medlemmar gratis möjlighet till olika studiecirklar, föreläsningar, starta
egen cirkel och workshop m m. Projekt startas under 2021.

Artär- konsttidning och Nyhetsbrevet (ingår i medlemsavgiften)
Utkommer med 2-3 nr per år och skickas ut till medlemmar, bibliotek, konsthallar museer,
myndigheter m m.

Deklarationshandledning – erhålles via mejl
KFA-kansli skickar årligen ut en uppdaterad deklarationshandledning till medlemmar, mycket
info kan även hämtas på: www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

Elite hotels rabatt på boende 10%
Medlemmar i Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) erhåller rabatt på hotellrumspriset på samtliga
av Elite hotell i Sverige. Kansliet har prislistan.

Smart.se
SMartSe är en icke-vinstdrivande organisation som vänder sig till dig som är kulturell och
kreativ frilansare. Hos oss kan du fakturera utan egen firma, hantera samarbeten, offentlig
finansiering och internationella uppdrag. Du slipper krånglig administration, får snabbare betalt
och mer tid att göra det du verkligen vill.

Länka Din hemsida på nya: konstnarsalliansen.se
medlem kan du få länka din hemsida från KFAs ,vi lägger in dig under rubriken

”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet!

Ett avtal mellan Konstnärsalliansen och Specsavers
Detta ett företagsavtal och inkluderar bildskärmsglasögon samt skyddsglasögon,
önskar ni privata erbjudanden har vi flera attraktiva erbjudande direkt i butik.
I våra företagsavtal erbjuder vi komplett-priser, det ingår alltså båge, glas samt vår
bästa antireflex- och repskyddsbehandling. Bågar som omfattas av avtalet är bågar
upp till 795-sortimentet. Mellanskillnad på eventuellt dyrare bågar erläggs direkt i
butik av er medarbetare med 50% rabatt.

Konstnärsalliansen i samarbete med
Länsförsäkringar

Hej! Som medlem i Konstnärsalliansen har du möjlighet att genom
Länsförsäkringar teckna ett förmånligt grundskydd för dig och din familj.
Du kan att teckna hela eller delar av erbjudandet.

Förmånligt erbjudande gruppförsäkring
Olycksfallsförsäkring - ger dig ersättning om du skulle bli skadad.
Livförsäkring - ger dina närstående en ordentlig ersättning om du skulle avlida.
Sjukvårdsförsäkring - ger dig snabb tillgång till specialiserad sjukvård, stöd vid rehabilitering
samt förebyggande hälsotjänster för att undvika att bli sjuk.
Du får ta del av detta erbjudandet om du är fullt arbetsför. (I vanliga fall krävs en
hälsodeklaration).
Är du intresserad av delar av eller hela erbjudandet? Skicka ett mejl till
info@halsa.se så kontaktar vi dig.

Till dig som företagare
Vi erbjuder även dig som företagare en komplett företagsförsäkring och tjänstepension där både
sparande och ersättning vid långvarig sjukdom ingår/kan ingå.
Är du intresserad av företagsförsäkring och/eller tjänstepension?
Mejla Carina Dahlberg,
carina.dahlberg@lansforsakringar.se
Vänliga hälsningar
Petra Falk

specialist gruppliv och hälsa
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré för
medlemmar!
Liljevalchs konsthall Stockholm fri entré för medlemmar. Grenen Konstmuseum,
Skagen, fri entré Färgfabriken i Stockholm och i Östersund Erhåller medlemmar fri
entré. Carl Larsson Gården, Sundborn, medlemmar betalar 50 kr entré, ord.avgift 145
kr, Nationalmuseum Stockholm gäller reducerad entré, Nordiska Akvarellmuseet,
Skärhamn Tjörn, vi betalar halv entré mot uppvisande av medlemskort. Prins Eugén
Waldemarsudde Stockholm, medlem betalar reducerad 140 kr/entré Göteborgs
konstmuseum och konsthall, Götaplatsen, fri entré Nationalmuseum Stockholm,
reducerad entré med 20 kr till samlingarna. Vid specialutställningar gäller reducerad
entréavgift. Aguélimuseet, Norra Esplanaden, Sala. Fri entré Östergötlands
länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping, fri entré Kulturhuset i Stockholm,
Sergels torg, fri entré. Kristinehamns konstmuseum fri entréavgift Reducerad entré till
Nordiska akvarellmuseet Fri entré till Hallands konstmuseum Fri entré till
Norrköpings konstmuseum.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR
STYRELSE OCH KANSLI!!

