
lo och konstnärscentrum ordnar tävling 
för yrkesverksamma konstnärer för en bild 
till valarbetet 2006. Bilden blir original/
underlag både för en signerad litografi/se-
rigrafi i en upplaga på 100 exemplar och 
också som en affisch. Litografin/serigrafin 
lottas ut bland LO-förbundens medlem-
mar. Bilden ska visas på arbetsplatserna för 
att ge bra energi åt valarbetet.

flera olika frågor är viktiga för LO-för-
bundens medlemmar. Det är rätten till 
ett arbete att försörja sig på och därmed 
kampen mot arbetslöshet, kampen för 
kollektivavtalen och rätten att ha en bra 
arbetsmiljö. Rätten till heltid, med deltid 
som en möjlighet och försvar och utveck-
ling av den generella välfärden är också 
viktiga. En enskild fråga står också högt på 
LO-förbundens medlemmars lista, kravet 
på att förbättra tandvårdsförsäkringen.

vinnande förslag erhåller 35 000 kronor. 
Utöver detta betalar arrangören 60 000 
kronor som ersättning för originalbilden 
samt nyttjanderätt av denna under två år.

tävlingens resultat offentliggörs den 14 
februari på LO och Socialdemokraternas 
valupptakt på Conventum i Örebro där 
alla förslag kommer att ställas ut.

Utställningen flyttas därefter till ABFs 
lokaler på Sveavägen i Stockholm. Om 
ditt bidrag är till salu – bifoga med namn-
sedeln adekvata uppgifter.

Arrangören håller verken försäkrade 
samt returnerar dem efter utställningen.

Konstnärstävling
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Tävlingsregler   Konstnären ska vara yrkesverksam. Förslagen ska ha formatet A2 och vara monterade på papp. Skriv mot-

tot på baksidan och bifoga namn och adress i ett slutet kuvert märkt med mottot. Posta till LO, 105 53 Stockholm. Eller lämna 

bidraget på LO, besöksadress Barnhusgatan 18, Stockholm. Förslaget LO tillhanda senast onsdagen den 1 februari 2006 

klockan 12.00. Förslag som ej uppfyller ovanstående krav beaktas ej. Juryns beslut kan ej överklagas.
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Krister Johansson, Juryns ordförande

Ulla Lindqvist, LO

Madeleine Bengtsson, Sv. Kommunalarbetareförbundet

Neringa Stjernman, Konstnärscentrum

Eric Matteoni, Konstnärscentrum

Jim Axén, tävlingsfunktionär och sekreterare


