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ÄRSMöTE MED ABF:s HÄLSINGBORGSAVDELNING A
\

i Folkets hus A-sal

fretlagen den 26 maj 1961 klockan 19.00

1 Mötets öppnande

2 Yal av två justeringsmän

3 Val av ordJörande för å$mötet

4 Val av sekreterare för årsmötet

5 Verksamhetsberättelse 1960-61

6 Ekonomisk berättelse 1960-61

7 Beslut om ansvarsfrihet

B Beslut om höjd medlemsavgift

9 Förslag till ekonomisk stat för budgetåret 1961-62

10 Val av ordförande för två år, (Avgående: Harry Ohlsson) .A
11 Val av trc siyrelseledamöter för två år: (Avgående: Nils Carlius, Stig J.

Svensson, Paul Pongratz)

12 Val av tre styrelsesuppleanter. (Avgående: Kjell Nilsson, Erik Gustavssorr,

Åke olofsson) .tl

l3 Val av tre revisorer. (Avgående; Ove Olsson, Harry Nordqvist, Helga
Flermaosson)

14 Val av två revisorssuppleanter, (Avgående: Åke Fasth, Gunnar Kjellkvist)

15 InIör höstens verksamhet

16 Avslutning



ABF:s HÄLSI lIGEO RGSAl'DELTI IlIGS
VERKSAillHET l95O - l96l

Slyrelsen
Under året har styrelseo haft följande sammansättning: Harry Ohlsson,

ordförande, Stig Fredrixon, kassör, Nils Carlius, v. ordförande, Stig Svensson,

avdelningens sekreterare, Yngve Lundgren, facklig medarbetare, Allan Ström,

Ärbetarskydds- och samarjiutbildningsledare, utan särskild funktion Eric Jöns-' 
"on, Paul Pongratz och Signe Johansson.

Suppleanter: Kjell Nilsson, Edc Gustavsson samt Åke Olofsson.

Harry Ohlsson, Nils Carlius, Stig Fredrixon och Gösta Hi.ibinette har bildat
styrelsens arbeisutskott. Suppleant: Stig J. Svensson.

Styrelsen har haft elva protokolllörda sammanträden. Arbetsutskottet har
sammantdtt vid fjorton olika tillfällen.

Personal; Två heltidsanställda instruktörer och ett skrivbiträde.

ReYIsoiet
Ove Olsson, Harry Nordqvist samt Helga Hermansson har varit revisorer

och suppleanter för dessa har varit Ake Fasth och Gunnar Kjellkvist,

--aepresentatlon vld kutser och kontetenset
Avdelningen har varit representerad vid följande kurser och konferenser:

Iörbundets överläggningar m€d instruLtörerna den 19/5r Gösta Hiibinette,
ABF:s förbundskonlerens 12-14 juni: Stig Fredrixon, Gösta Hiibinette. För-

;pundets konlerens för bitr. instr. i Jönlöping den B-9 juni: Allan Olssoa.
' .fVS konferens i ljlmfrågor den 30-31 augusti: Gösta Hiibinette. ABF:s och

FCO:s fackliga ungdomsting i Landskrona den 5-6 november: Allan Olsson.
Skånes FCO-kommitt6s konferens i ungdomsfrågor i Malmö den B januari:
Atlan Olsson. Socialekonomiska kommitt6ns konferens i Hälsingborg den 1l/2

-1212:. 
Yngve Lundgren och Gösta Hiibinette. Instruktörsöverläggningama på

Voksenåsen, Oslo, den 14-17 marsi Gösta Hiibinette. Skånes socialdemokra-
tiska Partidistriktets årskonferens 25-26 mars: Signe Johansson, Resos häl-



singborgsavdelnings årsmöte den 17 april: Nils Carlius och Eric Jönsson.
Arbetarrörelsens Kulturhistoriska Förenings årsmöte i Malmö den 12 mars:
Eric Jönsson. Förbundets konferens för bitr. instruktörer i Trollhättan den 17

-18 april: Allan Olsson.
I förbundets och socialekonomiska kommitiEns handledarekurser har följan-

de persoler deltagit: Hugo Nilssorr och Stig Jönsson (handledare i fackliga -
aftonbrevskolan), Lennart Ax, Lennart Ebbeisten, Lennart Olsson och Waltefl
\{ulf (fackliga studieorganisatörer ) , Wivi Johansson (litiemtur), Ann-Marid
Hallberg (konsthantverk ) , Arne Bergströn (samhällsekonom i) samt Allan
Olsson (fortbildningskurs för instruktörer),

t\
Stipendlet

Anslag och stipendier har beviljats till medlemmar, vilka deltagit i längre
och kortare dksorganisationsku$er. Sålunda har Fritz Lundstdm, Allar Ström,
Yngve Lundgren och Hugo Nilsson erhållit stipendier för deltagande i fackliga
kurser. Bengt L. Johansson Iör Sö:s ungdomsledarekurs, Ann-Mar.ie Hallberg
för handledarekurs i konsthaniverk, Wivi Johalsson för litteraturkurs. Frans
Fuchs har fårt stipendier för sociala studier och elevkåren vid Brunnsviks folk-
högskola har tilldelats ett mindre resestipendium.

Represenlantskapsmöle
Valda ombud för medlemsorganisationerna kallades till årsmöte tisdage[

den 3l maj 196O i Folkets Hus B-sal. ABF:s ungdomsensemble under ledning
av musiker Gunnar Carlsson utförde inledniogsmusik. Avgående styrelseleda-
möter omvaldes och mötesordföranden Carl-Eric Larsson kunde klubba cn-
hälligt godkännande av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser.

Om höstens verksamhet informerade Gösta Hiibineite. 

^

AYdelnlngens 40-årslublleurn
ABF:s hälsingborgsavdelnings 40-årsjubileum högtidlighölls söndagen

1B december å Hälsingborgs Stadsteater.

Högtidstalet hölls av biträdande studierektor Hugo Heffler.

Avdelningens vice ordförande, Nils Carlius, välkomsttalade till representan-
terna från medlemsorganisationernal vetetanerna, stadens tepresentanter och
särskilt inbjudna ABF-vänner.

Veteranerna uppvaktade genom förre ABF-ordföranden Karl Salomonsson

med ett kontorsur åtfölit av JycköIskningstal,

den



Jubileets högtidliga del inlamades nrcd rnusik av konsertmästare Felix Cruce

och musikdirektör Einar Nilsson.

Därefter gav stadsteaterns ensemblc, med Signe Hasso som gästartist, Aldo
de Benedettis komedi "I sista minuten".

Beträffande ABF:s jubileumsinsamling hänvisas till särskild rubrik i denna

/+erättelse.

Studtekonletenset
Nledlemsorganisationernas studieorganisatörcr kallades till en tvådagarskon-

äerens å örenäs slott d,en 27-28 augusti: Som föreläsare medverkade ABF: s

studierektor S.-A. Stahre, ombudsman Gösta Carlsson samt Gösta Hiibinette.
ABF:s lärare och cirkelledare kallades till konferenset den 29 augusti och 2

september. Instruktör Gösta Hiibinette Iöreläste om ABF:s målsåttning och

Allan Olsson redogjorde Iör statsbidragsbestämmelserna. StudiereLtor S.-4.

Stahre föreläste om metodik och pedagogik i ABF:S siudiecirklar.
Enskilda studiekonferenser hat under året hållits med byggnadsbranschens

fackliga organisationer, Metalls avd. 31, samt Kommunals Samorganisation.

Gösta Hiibinette har represe[terat ABF-avdelningen vid dessa överläggningar'
Onsdagen den 19 april kaltades de fackliga studieorganisatörerna till sed-

vanliga våröverläggningar på ABF:s studie- och ungdomsgård i Magnarp. Där
diskuterades den gångna säsongens verksamhet och planerades för höstens

siudiearbete.

STUDIE'yERKSAttrI{ETEII
Den nu avslutade studiesäsongen visar en ytterligare ökning av antalet stu_

diegrupper. Den sammanlagda gruppstudieverksamheten uppgår till 597 grup-
per med 6.285 deltagare. Anialet studietimmar har vadt 14.541.

fl Antalet studiecirklar uppgår till 375 vilket, jämfört med föregående år, inne-

bär en ökning med 50 cirklar. Antalet fritidsgrupper har ökat från 155 till 199

och den övriga, icke statsbidragsberättigade verksamheten har uppgått till 27

grupper.
Under sänkild rubrik redovisas antalei ungdomar i studiecirkelverksamheten.
Arbetslösa, anmälda till härvarande arbetsförmeding, har liksom tidigare år,

åtnjutit fri undervisning i nämnda siudieverksamhet. I övrigt hänvisas till {öl-
jande ämnesfördelning:



HUMANISTISKA ÅMNEN

Musik,....,,.,.......,.
Teckning, målning, keramik
Sång ...................
Teater ..,..............
Litteratu och film ,......

Ant. cirklar
91

20
16

IJ

2

studietim.

2 260
599
594
385
60

delt.

811
236
115
133

27
å

SPRÄK

Engelska ..,.......,.....
Tyska .,.,...
SvensLa .....,..........
Franska,....,........,.
Italienska ..,.,..,.....,.
Spanska .,.....,......,.

142 3 898

l10B
634

208
96
96
48

1 382

+29

240
70
42
32
16

44
24
9
+
+
2

FACKLIGA, SOCIALA OCH EKONOMISKA ÄMNEN

8292190

284
90

124
lt2
36
25

7

1+
13

796
180
258
208
104
68
22
28
22

BB

Fackliga frågor
Samhällsfrågor
Konsumentfrågor ........
Föreningskunskap ........
Arbets- och yrkeslagstiftning
Arbetsstudier
Arbetarskydd
Intemationella frågor .,..
Arbetafförelsens historia ..

2B

l3
1t
10

+
2
I
1

1

ö

71

PRAK IISKA OCH ELDMDN'TÄRA ÄMNEN

1 686 705

/.i

Vävning, broderi, sömnad. .

Matematik
17

13

165

ll6
906
380

Sjukvård .................... 10

Maskin- och motorläm ... 6

4

134
123
59



Hemkunskap
Navigation och signalering
Fysik ...................
Filateli .................
Bokföring ...............
Fototeknik

4t1 ...................
smyckeslöjd
Trädgårdskunskap,..,,..,
Deklaration .............

5
5
4
3
3

2

I
I

M
M
29
+2
26
20
19

30
15

7

140
156
t12
120

BO

+B

48
46
32

20

75974 2 442

lt\
IDROTT OCH HOBBYÄMNE

Gymnastik och idrott.. .. . .

Hobbyarbete
Bordtennis
Konståkning, ishockey,,,.
Handarbete, sömnad .,.,.
Maskinskrivning ..,......
Modellbygge, träslöjd ....
Vi bygger
Teater ---........-.--...
Schack .............,...
Radiobygge
Stenografi
Målning ................
Matlagning
Naturen och vi ..,,..,...

fireningskunskap ....,...
--ilateli .................

58
32
30
22

t2

t2
4
4
+
2
2

I
1

1

1

I

671

289
354
256
r27
r27
126
38

40

24
t2
t2
10
10

t)

1160
640
6m
440
240
240
240
80
80
BO

4t
40
20
20
20
20
20

199

ARIG GRUPPVDRKSAMHET

-agostunder 10

BamJilmklubbar ......... 5
Musiklckstugor 4
LO för framåt ungdom..,. 4

3 980 2 163

50
47

200
25

96
24

t20
230

447345

Srrmma

23

14 541 6 285



KURS- o FURELilSilIIIGSVERKSAmHETEI{

Den gångna studiesäsongens kurs- och föreläsningsverksamhet uppvisar en

fortsatt utökad omfattning. Sålunda har avdelningen, ensam eller tillsamman
med medlemsorganisationerna, anordnat 12 veckoslutskurser med sammanlag(
505 deltagare och 109 kurstimmar, sju föreläsningsserier med 427 deltagd lr

och 117 föreläsnings- och diskussionstimmar, tolv konst- och litteraturarrange-
mang med sammanlagt 1540 åhörare och 20 {öreläsningstimmar samt fyra
enskilda föreläsningar med 265 deltagare och 12 föreläsnings- och diskussions-
timmar.

Sammanlagt har 2 737 personer deltagit i årets kun- och föreläsningsverksaff
het, vilken omfattat 258 föreläsnings- och diskussionstimmar. Beträffande än.
nesval och föreläsare hänvisas till föliande specifikation.

l(urse;
Under tiden 14 15 maj anordnades å MHF-motellet en veckoslutskurs i

mentalsjukvårdsfrågor i samarbete med Hallands ABF-distrikt. I samband där'-

med gjordes ett studiebesök på S:ta Maria sjukhus där överläkarna P.-E,
Enbark, Axel Varenius och C.-B. Gadd talade om sjukhusets organisaiion, ad-
ministration och vårdmetoder. Terapeut Gösta Nilsson redogjorde för sjuk-
husets terapiverksamhet vid kursens besök på verkstäderna. I kursledningen
stod instruktörerna Carl-Erik Andersson, Halmstad, och Gösta Hiibinette, Häl-
singborg.

En musikkurs fö! yngre amatörmusiker anordnades å ABF:s studiegård i
Magnarp under tiden 6-7 augusti. Musikledare Helge Lilja var ansvarig fj\,
den musikaliska undervisningcn. Allan Olsson instruerade manchordning o.-'l
sanlingsrörelser.

*
Den 27-28 augusti arrangerades en ku$ för cirkelledare i fackliga spörs-

mål på Örenäs Slott 

^
Medverkande föreläsare var studierektor Sven-Arne Stahre, ombudsm.

Gösta Carlsson och instruktör Gösta Hilbinette. I krrrsledningen Yngve Lund-
gren och Ollc Berthagen.

*
Tillsammans med Kommunals samorganisation anordnades under tiden 23

-25 september en kurs på Örenäs Slott för fackliga förtroendemän. Kursen,
som behandlade aktuella 'fackliga problem såväl lokalt som centralt, hade som

6



föreläsare {örbundsombudsmännen E. Hall6n, B. Andersson och L. Jansson.
För kursens internationella inslag svarade redaktör Hans Haste. Kursledare
ombudsman Gunnar Hulthdn och instruktör Gösta Hiibinette.

*
I samarbete med FCO:S kvinnokommitt6 pågick den 1-2 oktober en Lurs

fAå örenäs Slott för Lvinnliga fackföreningsmedlemmar i Hälsingborg med om-
nejd. Kursen behandlade kvinnolönen och konsumentupplysningsfrågor och som
Iöreläsare och diskussionsinledare medverkade förbundsordförande Valdemar
Lundberg, Sv, Fabriksarbetareförbundet och kanslichef Anna-Lisa Lagby, Ar-
betsmarknadens Kvinnonämnd. Dansk Fagbevagelses Kvindesekreteriat repre-

-Åenterades 
av sekret€rare Helyett Simonsen och kassör Marie Nielsen. Kurs-t ldare var Betzy Svensson och Gösta Hiibinerre.

,*
För sjukhuspersonalens samorganisation i Skåne anordnades under tiden 15-

16 oktober en kurs i fackliga spörsmål. Förbunds- och lokalfunktionärer med-
verkade som föreläsare. Kunledare var sjukvårdare Allan Ström, ABF-styrelsen.

,*
En arbetarskyddskurs för industdns skyddskommitterade pågick å restaurang

Kvarnen under tiden 2l-22 oktober. Som föreläsare medverkade sekretetare
Gustav Nonström och verkmästare Georg Thor6n båda från Stockholm,

En repris av samma kurs anordnades för de kommunala verkens skyddskom-
mitterade under iiden 25-26 november.

Arrangörer för de båda kurserna var ABF och FAS.
L*

"Gralnar i fjärran" var titeln på en veckoslutskurs i internationella spiirsmål
på MHF-motellet derr 22-24 oktober. Medverkande föreläsare var borgmäs-
tare L.-G. Ohlsson, redaktör Hans Haste, Stockholm, och distriktsinstruktör

fven Ludvigsson, Karlstad. Med kulturella inslag medverkade fru Stina Mo-
sbnsen och Thor Svensson.

Kursledare var Knut Svensson och Gösta Hiibinette.

*
I samband med ABF:s teatentudios uppspelning inför Monacotävlingen an-

Trydnades under tiden ,l 5 februari en veckoslutskurs för amatörteat€rinhess€-
ade. Som föreläsare medverkade dr. Le[nart Wiechel, Stockholm. Kursledare

var regissör Knut Jarlow.
,*

I samarbete med FCO anordnades en veckoslutskurs för fackliga ungdomar
den 18-19 februari å rest. Kvarnen under mottot "LO för framåt ungdom".
Ombudsman Lars Boman, Malmö och sekreterare Kurt Kristiansson, Stock-
holm medverkade som huvudföreläsare. I övrigt medverkade från FCO riks-



dagsman Einar Henningsson, faktor Sven Lundgr€n samt ombudsman Gösta

Carlsson. Från ABF medverkade instruktörema Allan Olsson och Gösta Hiibi-
nette.

Gösta Carlsson och Allan Olsson var kursledare.

*
För avdelningens haodledare i konst- och konsthantverkscirklama anordnfi'

des den 24-26 mars i Folkcts Hus F-sal en kun i färg och komposition. Som

föreläsare och övningsledare medverkade konstnär Karl-Erik Ohlsson, Malmö.
Kursledare var Ann-Marie Hallberg.

6
Föreläsnlngssetler

I samarbete med byggnadsbrauschens fackliga organisationer anangemdes

sex föreläsningskvällar betitlade "Information och medlemsLontakt". I seribn

medverkade som föreläsare sekreterare Bertil Bagger-Sjöbäc\ Stockholm,

skyddsombudsman Nils Fogstedt, Göteborg, ombudsman Börje Jönsson, Stock-

holm, LO-sekreteraren Birger Wiklund, sekreteraren Lars Eriksson, Stockholm

samt Lo-ekonomen Erik Pette$so4

,*
Tillsammans med skolsiyrelsen i Hälsingborg anordnades i Praktiska real-

skolans matsal tre föreläsningar om enhetsskolan Som {öreläsare medverkade

skolinspektör Östen PeNson, länsskolinspektör Eric Leffler samt rektor Stellan

Arvidsson.
*

I likhet med föregående år anordnades en föreläsningsserie betitlad "Vi äld-

re" för folkpensionärer. Seri€n omfattade fem eftermiddagsträIfar förlagdå till
Sveasalen och medverkande var stadsdirektör Börje Skarstedt, instruktör Gösta$
Hilbinette, fru Stina Mogensen och brandman Carl Svensson.

L*

I samarbete med FCO:s kvinnolommittd arrangerades en fortsättningsserie

på fjolårets serie betitlad "Med sökarljus på samhällsarbetet"' I årets föreläs-

,riog.- o"t debattserie medverkade assi.tent G.eth. Lundbladh, ombudsmff
Gösta Carlsson, instruktör Rune Hallberg och skyddskonsulent Ursula Yrsander.

Serien avslutades med ett studiebesök på A. B. Jie Johnssons Keramiska Fabrik
i Gantofta. Kursledare var Betzy Svensson.

,*
Under rubriken "Träffpunkten" a angerades under hösten fyra onsdags-

häffar för ungdomar, Serien behandlade på ett populärt säit film, teater, konst

B



och musik. I onsdagsträffarna medverkade assistent Elgott Neiderud, konstnä-
rema Edc Cederberg och Thorrnod Larsen samt musikkritikern Leif Anders-
son, Malmö.

,*
I samarbete med Litografiska l'öreningen anordnades elva träffar betitlade

fiUng i Lito". Som föreläsare och diskussionsinledare medverkade bl. a, om-
oudsman Gösta Carlsson, nykterhetsnämndens ordförande Sven Lundgren,
idrottsnämndens ordfömnde Nils Carlius, dir€ktör Sven-Eric Rosander m. fl.
Kursledare var' Gunnar Paulsson, Litografiska Förcningen.

*
Ö Urrd.. vårierminen arangerades fem föreläsningskvällar under rubriken

"Trivsam men lättskött trädgård" för villa- och egnahemsägare. Föreläsare och
kur-sledare var trädgårdsarkitekt L.-O. Eriksson.

Sepaiala löreläsnlngar
I samarbete rned FAS (Röda korset) anordnades den 15 rrrars på Praktiska

lealskolans aula en föreläsning under rubriken "Läkarens syn på trafikskadorna"
med doktor Clas-Göran Bäckström, Malmö, som föreläsare. Olika slag av ut-
r)cknings- och hjälpfordon demonstrerad€s på skolplanen. ABF:s ungdomsen-
semble under ledning av musik€r Gunnar Carlsson spcladc inledningsmusik.

,*
För de kooperativa aftonskolorna i Hälsingborg anordnades två föreläsningar

ulder säsongen. Sålunda föreläste Holter Sohlenius, Kooperativa Gruppverk-
samheten, utder rubriken "Vi ser om vår demokrati" och Lars Jordin, Stock-

7{rolm, över ämnet "På husesyn i Vifolka".

*
Under rubriken "Konsten - litteraturen rnusiken under s0-talet" före-

läste konstnär Lars Målare den 5 och 6 april för medlemmama i Tretorns
konstklubb och cirkeldeltagarna i konst- och konsthantverkscirklama, Kerami-

y''\.e rn Eric Engqwist separatutställde.
Dessutom visades en del elevarbeien frårr konsicirklarna.

*
'Iillsarnman med Betanialörsamlingen och Kristna Socialdernokratiska grup-

pen auangerades den 18 november en föreläsning med rubriken "Afrika i
brännpunkten". Som föreläsare medverkade kyrkoherde Gunnar Helandet och
kongomissionären Göte Egfors.



Lllleralurarran gelnan9
I likhet med tidigare år har litteraturföreläsningar anordnats i samarbete

med Stadsbiblioteket och Stadsteatem. Sålunda medverkade lörfattaren Gun-
nar Sjögren med elva löreläsningar om Shakespeare och teaterlivet under
dennes tid. Huvudföreläsningen, betitlad "Varför just Hamlet"? hölls på

Stadstearern söndagen den 27 november med god publikanslutning. Vid före6.
läsningarna rnedverkade även teaterchefen Frank Sundström.

Den danske författaren H. C. Branner medverkade med en föreläsniog över

ämnet "Digtning och virkelighed" i Stadsbibliotekets läsesal tisdagen den 14

mals.
Stadsbibliotekade Bengt Hallvik, slådespelare Willy Keidser och instruktör

Gösta Hiibinettc har_organisetat litteraturarrangcmangen. 4

Uvrlga kulturatrangetnallg
I samarbete med N, V. Skånes konstnärsLlubb, TBV och FCO anordnadcs

under tiden 21-30 oktober en konstuställning kallad "Höstsalong 60" i F-G-
hallen å Gröningen. I utställningen, som omfattade måleri, grafik, skulptur och

keramik, medverkad€ ett trettiotal erkända notdvästskånska konstnärer. Chef-
redaktör Ove Sommelius öppnade utställningen inför dlygt 400 vemissagebe-

sökare. Utställningen besöktcs av c:a 4.000 personer. Kommissariatet bestod av

instruktörcrna Gösta Hiibinette och Allan Olssort samt konstnärema Bengt

Orup och Thormod Larsen.
*

Tillsammans med Hälsingborgs Ungdomsråd arrangetades en ungdomelrs

teaterkväll fredagen den 24 februari. Stadsteaterns ensemble gav Helen Kellers

"Miraklet'inför en av löreningsungdomar full salong.

*
Söndagen den 12 mars inbjöd avdelningen två unga elever från KunqligS

Musikhögskolan för att tillsammans med Orkesterföreningen ge en offentlig
konsert. Debutdirigenten Äke Jönsson liksom pianosolisten Lilian Carlson

skilde sig båda från sina svåra uppgifter med heder och deras kunnande och

konstnärliga inlevelser blev också föremål för en alltigenom positiv press. Verk
av Ravel, Beethoven och Mendelsohn stod på programmet 4'

Fl{ - dagen
I anslutning till en kurs i internationella problem anordnades ett rnöte På

FN-dagen den 24 oLtober i Sveasalen, Borgmästarc L.-G. Ohlsson gjorde en

återblick på FN-arbetet och distriktsinstruktör Sven Ludvigsson, Karlstad, åter-
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gav sina intryck från sitt FN-uppdrag sorn folkbildningsexpert i Egypten,
Mötet inramades med recitaiion av fru Stina Mogensen och sång av Thor
Svensson. För arrangemanget svarade ABF, Hälsingborgs Kooperativa Kvinno-
gillen samt Unga örnars hälsitrgborgskrets.

,,'e"ksiatnheten på S:la lnatla
I likhet med tidigare år har en omfattande och omväxlande fritidsverksam-

het beddvits för patientema vid S:ta Maria Sjukhus. Genom sjukhuschefens
stora intresse Iör patienternas fritidsverksamhet har nya ämnen Lunnat prövas

4red goda resuJtat. Terapeut Gösta Nilsson har på ett förtjänstfullt sätt orya-
[ -serat 

velksamheten.

l(ursyerksa]nhel bland handtkappaale
I Södra DistriLtets av D. V. R. verksamhei har i likhet med tidigare år

ABFJärarna Eric Leijon och Christine Ahlin medverkat som instruktörer i
niusik, porslinsmålning och hobbyslöjd.

Fritidsverksamheten vid Vanföreanstaltens Yrkesskola har organiserats av
Gösta Allerbo. Träslöjd, metallslöjd och matlagning har stått på programmet.
I sedvanlig omfattniDg har eleveLna deltagit i ABF:s allmänna studiecirklar.

Ye?ksarrrhelen på Hälstngborgs
FångYårdsanslalt

I likhet med tidigare år har ABF varit fångvårdsdirektionen behjälplig att
ordna fritidsverksamhet för intemerna på Hälsingborgs Fångvårdsanstalt,

/r. Fritidsverksamheten där har omfattat engelska språket, matematik, bygg-
.adslagstiftning, film och Jitteratur, shack och hobbyämne[ Adjunkt Sven-

Olle Nilsson har varit rådgivare och studieledare för korrespondeosstuderande
interner. Den engelska språkundervisningen har skötts av folkskollärare Stig J.
Svensson. Assisienr Sven Lundberg har organiserat verksamheten.

l'erksårlllrelen löt tolkpenslonä;erna
li'örutonr föreläsnirrgsserieD "Vi äldre", r,ilkcn r€d(^isats på annarr plats i

berättelsen, har gruppverksamhet anordnats i samarbete med Hälsingborgs
Folkpensionärsförening. Arbetafiörelsens historia, sång, musik och hobbyarbete
har stått på programmet. Emst Larsson, Ann-Marie Hallberg och Gunnel An-
dersson har medverkat som Lursledare-
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Yerks.llrheten på untdonrsgåtdcn I ualtnatP
Läger-kurs- och konferensverksamheten på ABF:s studie- och ungdomsgård

i Björkhagen, Magnarp, har under det gångna året starkt vuxit i omfattning'

nnl.dningi.r hiirtiil ai att anläggningen under hösten och vintern genomgått

en förbätidng som gjort det möjligt att utnyttja gåden även under den kalla

årstiden. Sålinda h.i "Hiodå".t,lgutt" vinterbonats och inretts, upPvärmningti'
möjlighetema har kraftigt utökats, kökets kapacitet förbättrats och toalettbygg '

nud"r, h"t modernis€rats och utökats. Ny brunn har upPtagits och hydroforan-

läggning med varmvatt€nberedare har installerats Vidare har €lnätet utbyggis

att omlatta även "Hindåsstugan" och toalettbyggnaden.

I såväl förberedelse- som avslutningsarbetet till ovan nämnda lörbättringar

har Unga önars ledare och tonåringar nedlagt ett energiskt och häogivfi'
arbete.

Bland dc större alrarrgelnarrgell karl nälrtttlls:
20 delt.

35 delt.

43 delt.

60 delt.

52 delt.

43 delt.

48 delt.

54 delt.

28 delt.

22 d,elt.

l8 d€lt.

40 delt.

t6 del5
20 del.

l7 delt.

35 delt.

17 delt.

a1 delrp
15 delt.

22 delt.

35 delt.

l0 maj ABF-kon{elens

18 maj Unga Ömar, Ängelholm, dagsutllykt

29 maj S:t Petrikyrkans ungdomssektion, dagsutflykt '

4 juni-6 juni Unga Örnars Pingstläger för tonåringar ....... '
11 juni-l2 juni Unga örnars läger för yngle medlemmar . . '
12 juni Fritidsklubben Vis!'höjden, dagsutflykt.. '.. " '
2,1 iuni-26 juni S: t Petrikyrkans ungdomssektion, ungdomsläger ' '

22 juli-24 juli Hästhagens Fritidsförening, ungdomskurs . ' '
6 aug.-7 aug. ABF:s Vaktparad, musikkurs .

13 aug.-14 aug. Unga örnar, tonårskurs

21 augusti Unga Örnar, ledarekonferens

27 arg.-28 aug. Unga Örnar, Ängelholm, ungdomsläger '. . " '
15 okt.-16 okt. Unga Örnar, ungledarekurs

4 nov. 6 nov. Unga Örnar, tonårskurs

26 rov.-27 nov. Örnledareskolan ......
29 januari Ledarekonferens

4 febr.-5 lebr. Örnledareskolan . ....
18 febr.-25 febr. Vintersportträlf för tonåringar och yngre ... ....
21 mars ABF-konferens

25 mars-26 rnars Ungledarcskolan, Unga Örnar

19 april Facklig studiekonferens .... ..,
Enskilda ABF-vänner och ledarc har i mån av Plats beretts tillfälle att för-

lägga några semesterdagar på gården. Sålunda var juli och augusti månader i
stort sett upplåtna för enskilda gäster ulder veckodagama.
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UngdomsyerksarnhelGn
Ungdomen har i mycket stor utsträckning deltagit i ABF: s olika verksanhets-

grenar. I studiecirkelverksamheten har under åiet deltagit 3123 urrgdomar,
vilket jämfört med i fjol innebär en ökning med 325.

I likhet med föregående år har det bedrivits en omfattande verksamhet bland
,^ rnedlemsorganisationernas ungdomar. Verksamhetens omfaitning har varit föl_t jande:

IJnder höstterminen arrangerades en sede träf{ar, kallad Träffpunkten, för.
ungdomar i Unga örnar, SSU och ABF. Serien behandlade på ett populärt
sätt film, teater, konst och musik och samlade ett 40-tal ungdomar.

Under våren arrangerades ytterligare ivå träffar för ungdomar. Ungdornens
fl teaterkväll den 24 februari och Ungdomens debutkonsert den 12 mars. dessa

redovisas under särskild rubrik.

Till.-iil. med Litografiska Föreningen har under året arralgerars crr
sclie kallad "Ung i Lito". Sericn sarrlade ett 40-tal unga fackföreningsmedlem-
lnar.

-"LO för framåt ungdom,,var narnnet på en ungdomsgiv som syftade till att
stimulera fackliga ungdomar till aktivitet inom organisationerna, I samarbeie
med FCO ånordnades, dels en veckoslutskurs och dels tre studieträffar. Aktio-
ner blev lyckad och samlade 50 fackliga ungdomar.

Siadsdetsveiksa1llhelen
ABF har varit förcningar, hobby- och lritidsklubbar behjälpliga rled orgaui-

scrandet av studie- och hobbyverksamhet bland såväl buin o.ii rrng.lum 
"urnäldre.

Stadsdelsverksamheten har ökat, vilket främst beror på den utbyggDad av
Örnavdelningar och Iritidskommitt6er som under året har skett.

Under året har en rad studieupptaktsträffar arrangerats på bostadsområdena.
I likhet med tidigare år har det anordnats lekskolor, sagostunder, barnfilm_

a träffar. Ett antal trivscl- och koDtaktträffar för vuxna liar också seclvanligt' anordnats-
Under fyra dagar i februari arrangerades tillsammars rrred Konstfrämjarrdet

cn färggrafikutställning på två av bostadsområdena.
ABF har under året haft ett mycket gott samarbete med de kooperativa och

^ 
alJmännyttiga bostadsföretagen. Hyresgästföreningen och {öreningarna på bo_Z - sladsområden. Ett samarbete som vi sätter myck.i srort värdc på.

5ång- q66 rnuslkyerksamheten
Solosångundervisningen, under operasångare Ebbe Corlelics ir:clling, har, lik-

som föregående år, samlat ett stort antal intressemde elever.
Körsångsverksamheten har haft sedvanlig omlattning i de körer som varit

anslutna till ABF:s hälsingborgsavdelning, Eit försök från avdelningens sicla
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att starta en blandad ungdomskör med lättare repertoar-varrn tyvärr illte denna
gång tillräckligt intresse bland ungdornen.

Emellertid var intresset ändå så pass stort ait ett nytt fö$ök att starta en

sådan kör planeras inför nästlommande studiesäsong.
Musikverksamheten har under året bedrivits dels i form av musiklekskolor

för yngre dels i insirumental gruppundervisning och dessutom ensembleöv-
ningar. Musiklekskolorna, som u., .r, ,,yh.t för året, tycks ha vunnit popula- f
ritet hos barn och föräldrar. Sålunda har fyra sådana Iekskolor vait verksam-
ma med 91 deltagare. Musik- och lekledare för dessa grupper har fru Gunnel
Andersson varit.

Musikskoloma för äldre ungdom har också de vuxit i popularitet och om-
fattDing. Gruppundervisningen där har starkt utökats och omfattade den 4.
gångna siudiesäsongen 91 grupper med Bl1 deltagare. Som ledare och lärare i '
denna verksamhet har följande musiker medverkat: Gunnel Andersson, Reta
Citron, Martha Wikander, Helge Lilja, Ingvar Barkelid, Hans Goldström,
Gunnar Carlsson, Stig Bengtsson, Gull-B tt Nemeth, Helge Sjödahl, Anders

Johansson, Gunnar Johansson och Bernt Sjunnesson.
Ijtöver denna verksamhei har trc musikensembler kontinuerligt utövat musik.

Sålunda har, i likhet med tidigare år, ABF:s vaktparad medverkat i ett flertal
uppmärksammande arrångemang. Under tu stsäsongen gjorde den 30-man
starka orkestern sju framträdande på uppdrag av staden. Vid insamlingar av
skilda humanitära slag liksom vid Ungdomsrådets jullekar har orkestem kost-
rädsfritt ställts till förfogande. Samma förhållande har gällt orkesterns fram-
trädande vid lasarettets olika avdelningar och andra vårdinrättningar. Helgc
Lilja har på ett härgivet och intresserat sätt vadt Vaktpamdens musikaliskc
ledare. Allan Olsson har varit il1struktdr för orkesterns marschövningar.

ABF:s ungdomsensemble, vilken utför lättare klassisk musik, har medverkat
vid ett flertal inomhusmöien arrangerade av medlemsorganisationerna, \i'rkes-
skolan och Barnavårdsnämnden samt i komminister Gunnar Twetes midsom-
marsamling lör lasarettspersonalen. Musiker Gunnar Carlsson har nedlagt ett
mycket gott arbete som lärare och ledare för denna tonå$grupp. 4

ABF:s Musikförening, som under det gångna året firat sitt lS-årsjubileunr,
har haft en synnerligen livaktig säsong. Förutom den sedvanliga vikadatspel-
ningen vid Sofiakällan har ett flertal konserter getts i staden och grannkom-
munerna. Musiker Ingvar Barkelid övertog den musikaliska ledningen av
orkestern efter Helge Lilja, som på grund av åldersskäl bett at få lämna upp- f"draget.

Ptogrårlrservlce
ABF:s programservice, som tillkommit som ett led i vår strävan att göra

nredlemsorganisationernas möten tilltalande och innehållsrika, har under året
utnyltjats i mycket st.rr utsträckning.
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Under året har ett antal nya bildsatser och stillfilmer införskaffats. Den
tekniska utrustningen har komplettemts med en flanellograf. Vidare har vi i
likhet med tidigare år förlogat över ett antal filmer från amerikanska ambas-
saden.

Vid 182 tillfällen har våra filmprojektorer varit utlånade, bildbandsprojek-
_ torerna vid 124 tilllällen samr grammofon och bandspeiare vid 108 tillfällen.
ÖVid^r. har 203 tilm- och bildbaridsproeram förmedlats.

Under året har instruktörema medverkat vid fletalet av medlemsorganisa-
tionernas möten och studieupptaLter.

AIISLAG
^Y 

st-lsrnedel
I enlighet med gällande förlattrring hal ABF-avdeluirrgen av statsnredcl

erhållit följande anslag:
Till studiecirklarna kr. 66 344,-, till fritidsgrupperna kr. 6 732.-, till

instruktö$kostnader kr. 3 00O,- samt till cirkelbiblioteket kr. 390.

Sladens analåg
För sin studiecirkel-, kurs- och föreläsniugsverksatrrhet hal avdelningerr av

kommunala medel erhållit kr, 47 000.-. För inköp av nya uniformer åt ABF:s
vaktparad har dessutom erhållits ett tilläggsanslag å 3 000,-. För bestridande
av lokalkostnader för "Höstsalong 60" erhöll ABF:s och TBV:s samatbets-
kommittd ett anslag å I 50O.-.

lA FAr d.n uppskattning och förståelse som staclens beslutande myndigheter
härigenorn visat ABF-avdelningen, betygar denlra sitt vördsamma tack.

^ Bldrag lrån löretag I staden
' Reymcrsho)rns Gamla Industriaktiebolag ,....... 500.-

Bageriföreningen Ettan .,,......... 250.-
AB Skånebryggerier 20O-..-
Kooperativa Föreningen Svea . ... ..,.,.. 200.-
AB Elektromekano 200.-
AB Leo .......... 200.-
Rederiaktiebolaget Transmarin 150.-
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SparbanLen i Helsingborg .. 100.-
Stattena Inköpsförening ..... l0O.-
Hälsingborgs Nya Sparbank 50.-
Verkstadsaktiebolaget Mekano 50.-

, m0-
tr

Till ovan nämnda företag uttalar avdelningen sitt varma tack för värdefullt
bistånd.

AB Frs al U BILEU tSl l{SAtLl l{ G

I anslutning till avdelningens 40-årsjubileum hemställdes till medlemsorga-

uisationerna att eventuella uppvaktningar skulle få formen av ett ekonomiskt

stöd åt avdelningens inventarieanskaffningskonto.

Me dlemsorganisationema tillmötesgick avdelningens hemställan på ett utom-

ordentligt sätt, vilket klart framgår av följande rcdovisning:

Hälsingborgs FCO ......... .... ... .. 10O-
Beklädnadsarbetareförbundets avd, 6 ....... .. ... ... .. 100.-
Byggnadsarbetareförbundet avd, 4 (tlliarb.) ,. 10O.-
De Förenade Förbundens avd. 17 .... 25,-
Elektrikerförbundets avd. 4 ..... .... 10O.-
Fabriksarbetarelörbundet avd. 74 300 -4\
Fabriksarbetareförbundet avd. 75 ... . ..... .. 10O.- '
Fastighetsarbetareförbundet avd 7 ,....... 25.-
Frisörarbetareförbundets avd. 14 50.-
Handelsanställdas förbund avd. 6 ............... ................. 125.-
Hotell- och Restaurangpersonalförbundets avd. 3 ..... .. . 75.-
Hälsingborgs Typografiska Förening ..,.. 50.-A
Järnvägsmannaförbundets avd. 32 ,.,..., . 50.-
Jämvägsmannaförbundets avd. 132 ............. 15.-
Järnvägsmannaförbundets avd. 169 .. .... ,........... 40,-
Järnvägsmannalörbundets avd. 312 ........ . 25.-
Kommunals Samotganisation ... 250'-
Kommunalarbetareförbundet avd. 7 ... ,,.., ..... .. . 150.-
Kommunalarbetareförbundet avd. 77 ..,..... -. -... 50-
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Kommunalarbetareförbundet avd. 120 .,,,.,......., 25,-
Kommunalarbetateförbundet avd. 140 ....... 80.-
Kommunalarbetareförbundet avd. 196 ...... 50,--,
Kommunalarbetareförbundet avd. +27 , -.... .. . .. ,. 100.-
Kommunalarbetareförbuudet avd. 503 ........ 75.-

- 
Kommunaltiänstemannaföreningen .... 10O-

7 'Lanrarberareförbundets avd. 2lB ...... 25,-
Lantarbetareförbundets avd. 681 25.-
Litografiska Föreningen ........ . 100.-
Metallindustriarbetarelörbundets avd. 3l .......... 50.-
Metallindustdarbetareförbuodets klubb 4 (Vanet) 50.-

,\M€tallindustriarbetareförbundets klubb 5 (Elmekano) . . ....., 25--
' Metallindustriarbetareförbundets klubb 7 (Bilverkstäder) . .....,.. . 25.-

Murarelörbundets avd. 6 .... 25--
Musikerförbundets avd. 5 ....
I'ostmannaförbundets avd. 11 .....,...,.
Sko- och Läderindustdarbetareförbundets avd. 3 ..
Stateos Sjukhuspersonalförbunds avd. 40 . .........
l extilarbetareförbundet avd. 22
Transportarbetareförbundets avd.
ABF:s Skånedistrikt ................
Arbetarekommunen
De Vanföras Riksorganisations södra distrikt
Föreningen för arbeta$kydd och samadtverksamhet
Hälsingborgs Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Hälsingborgs Norra Socialdemokratiska Kvinnoklubb 25.-
Hälsingborg östra Kooperativa Kvinnogille ....... l0O.-
Kamratföreningen Liinken ..... - - - -. ..,..... ..... , 25.-
Koloniföreningarnas Samorganisation 25.-

^ 
Korporationsidrottsförbundet. Hälsingborg 50,-

f lManskören Harmoni , 25.-* MansLören Lyran .... 25.-
Nya Frimärksklubben 25.-
Tretorns Konstklubb ......... lO.-
Okänd givare ............ 100.-

A
' Utöver medlemsorganisationernas insatser har Reymersholms Gamla Industri-

aktiebolag anslaget 500.- och Kooperativa Föreningen Svea samt Föreningen

Folkets Hus skänkt inredningen till vardera ett studietum i "Nya FolLet Hus".

För all den uppskattning och generositet som visats vid avdelningens 40-
årsjubilerrm, uttalar ABF-avdelninsen sitt varma tack.

25.*
50.-
25.-

100.-
50.-

500.-

50.-
100.-
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AT{SLUTI{A O RGATII SAT IONER
Till ABF:s hälsingborgsavdelning har i medlemsavgifter från anslutna orga-

nisationer och enskilda medlemmar inbetalts kronor 19 306.96 enligt nedan-

stående specifikation. Uppgifterna avser inbetalda avgifter under tiden 1/5

1960-30i4 196r.

^Allmogegillet i Hälsingborg 1u.-
Byggnadsarbetareförbundets avd. 16 ..,......;..... 195.78

Byggnadsarbetarcförbundets avd. 2l,,.......
De Förenade förbundens avd. 17 .. 105.50

De Lungsjukas förening i Hälsingborg .. .................. ,.... , f0.
DVR:s södra distdkt ........... 10.- /S
DVR:s lokalavdelniog .............. 20.-
Elektrikeförbundets avd. 4 . .......... 210.52
Eskilsminne SDUK ..
Fackliga Centralorganisationen 2O,-
Fabriksarbetareförbundets avd. l ........,...... 92.-
Fabriksarbetareförburdets avd. 14 ...,,... .., I850.72
Fabriksarbetareförbundetsavd. 75,.,..,......... 319.74
Fabriksarbetareförbundets avd. 76 . .. .. .....,,.., 520.48
Fabriksarbetareförbundets avd, 131 144.7+

Fastighetsarbetareförbrmdets avd. 7 -... -. -. -. -..... 78.*
Folkdansens Vänner . ..
Folksams kontoristförening ............ 2O.-
l-isörarbetareförbundets avd. 14 101.55

Iritidsförenirgen Hästhagen 20.-
Fritidsklubben Nässlan ... 10.-
Fritidsklubben Viskhöjden
Fritidsklubben Tapiren-Zobeln 10.-
Fångvårdsmannaförbundets avd. 53 ............... 5i.204
Föreläsningsföreningen ......
Föreningen för arbetankydd och samaritverksamhet ..........,.,. 10.-
Fönäkringslunktionäremas förbunds avd. B .. . .. . . .. . . .

Gjutareförbundets avd. 6 ........... +2,2O

Handelsanställdas Iörbund avd. 6 ..... ...,...,................. 3 695.12

Hobbyklubben Malmgården -.-^Hobbyklubben Pantern ...
Hobbyklubben Päronet .......... 2O,-
Hobbyklubben Vanja ......
Hotell- och Restaurangpersonalförbundets avd. 3 .......,....,,. , 208.-
Hälsingborgs Idrottsförening
Hälsingborgs Koloniföreningars Samorganisation
Hälsingborgs östra Koop. Kvinnogille
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Hälsingborgs Norra Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Idrottsf öreningen Kamraterna
Arbetarekommunen
Beklädnadsarbetareförbundets avd. 6 . . . .. ., . . . . . . . . .

Bleck- och Plåtslage förbundeis avd, 4 .....
_ Bokbindareförbundets hälsinqborgsavdelning ....
l BryggeriindustriarbetareförbLrlndcrs avd. t9 ...

Byggnadsarbetareförbundets avd. 4 ...... ..... -....
Järnvägsmannaförbundets avd. 32 .,.......
Järnvägsmannaförbundets avd. 132 ..............
Järnvägsmannalörbundets avd. 169 .. .. . . . .. ,.............. ....
Järnvägsmannaförbundets avd. 312 _. _..,. - -..
Kamratlöreningen Länken ......,....
Kommunalarbetareförbundets avd. 1 .....,,.,......
Kommunalarbetareförbundets avd. 77 .,...,.,,.,.,..
Kommunalarbetareförbundets avd. 98 . . ., . . . . . .. . . . .
Kommunalarbetareförbundets avd. 120,....
Kommunalarbetareförbundets avd. 140 . ,.....
Kommunalarbetareförbundets avd. 196,............
Kommunalarbetareförbundets avd. 427,....
Kommunalarbeiare{örbundets avd. 503,........
Kommunaltjänstemannaföreningen
Kommunistiska arbetarekommurrerr
Kooperativa Kvinnogillet
Korpidrottsförbundet .........
Kristna socialdemokratiska gruppen
La Espero
Lantarbetareförbundets avd, 2lB
Lantarbetarelörbundets avd. 681

I Litografiska Föreningen
I Livsmedelsarber a reförbundets avd. 2 ...

Luggudegillet
Manskören Harmoni ,...
Manskören Lyran ..,......,..
Metallindustriarbetareförbundets avd. 31,...

Musikerförbundets avd. 5 .....
Målareförbundets avd. 4 ...,.....,.
Nordvästra Skånes Biodlarförening .. .. ,,.........
Nya Frimärksklubben .......

10.-
20.*

176.80
40.-

213.62
138.-
43r.60
568.88
46.80
94.85

130.-
10.-

37'1.92
174.76
150.08

69.60
254.44
r91.98
207.-
582.64
26.-

20.-
10.-
10.-
10._

198.-
52._

391.04
270.60
10._
to.-
10.-

2.044.48

207.04
134.64
446.72
10.-
10.-

248.56

Poppelns inrresseförening . .. .......,.



Resos hälsingborgsavdelning ...,.....
Råå-Ramlösa socialdemokratiska sällskap . . .

Sadelmakare- och Tapetserarförbundets avd. 4 sekt. I .

Sjöfolkets hälsingborgsavdelning
Sko- och Läderindustriarbetareförbundets avd. 3 .

Skomakarm?istarföreningen,.
Skorstensfejarcförbuadets avd. 3 . .. .. .. .

Socialdemokratiska Föreningen
Socialdemokratiska Kvinnoklubben
Socialdemokratiska Ungdomsklubben, Hälsingborgs

Statens Sjukhuspersonalförbunds avd. 20 . ..
Statens Sjukhuspersonalförbunds avd. 40 ...
Svensk Trädgårdsungdom ...
Sällskapet Länkama i Hälsingborg
Sällskapet Länlarna 1960

Teleförbundets avd. 10 ...
Telelörbundets avd. 102 .........
Textilarbetareförbundets avd, 22

Transportarbetareförbundets avd. 6 .. .

Transportarbetareförbundeis avd. 43 ,, ,,...
l'ransportarbetaref ackf öreningen
Tretorns Konstklubb
Träindustdarbeta örbundets avd. 30 . ...........
'Iullmannaförbundets hälsingborgsavdelning ......,.
'l'ypograf iska Föreningen
Unga örnars hälsingborgskrets
Vävlagarförbundets hälsingborgsavdelning ........
Borg, Daniel
Carlsson, Axel S, .......
Carlsson, Oscar
Skytte af Säira, Axel ........
Svensson, Stig J, .......

Summa kronor 19.306.96

SLUTORD
Det arbetsår, som redovisats i denna berättelse, talar iydligt om en verksam-

het, som är stadd i siark och intensiv utveckling, Både beträffande gruppstudier
och föreläsningar och kurser redovisas höjda siffror såväl i fråga om antal tim-
mar som antalet deltagare. Studiecirklama har nått den vackra summan 375.

Deras ämnesval är som vaoligt mycket varierande. De humanistiska ämnena
intar främsta platsen. Som nummer två kommer språken tätt följda av ekono-
rniska ämnen. Det skulle föra för långt att här ingående granska studiecirklar-
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nas ämnesval. DocL skulle mau ölska en bättre balatn i den humauistiska
gruppen, där musiken och sången räknar mer än 100 av de I42 studiecirklarna.
Inom fritidsgrupperna dominemr de idrottsbetonade ämnena.

- ^ 

Irrom kurs- och föreläsningsverksamheten har veckoslutsku$erna visat sig
både populära och nyttiga. De har därtill, som det framgår av berättelsen,

;\judit goda möjligheter till samarbete med övriga organisationer både i ochI .tom staden, Här kan man också tala om ett ur bildningssynpunkt mycket gott
ämnesval. Samma är förhållandet med de sepamta föreläsningarna och föreläs_
ningssederna.

Tillsammans med stadsbiblioteket och stadsteatern har ABF anordnat en rad

^gjvande 
JittemturföreJäsningar. Dessa har tilldragit sig stor uppmärksamhet och

ftrit ett myckct värdefullt inslag i ABF:s u.rk!.-h"et. Även'i övrigt har pro-
grammen med speciell kulturinriktning vadt av föroämligt slag. ,,Höstsalong

60", Helen Kellers "Miraklet" samt konserten med unga elever lrån Kungi
Musikhögskolan som dirigent och solist är arrangemang, som ABF-publiken
rrinrrs med tacksamhet och glädje.

Årets verksamh€tsberättelse vittnar mer än tidigare om mångsidigheten i
ABF:S arbete. Nämnas bör särskilt insatsen bland sjuka, handikappade och
folkpensionärer. Även på Hälsingborgs fångvårdsanstalt har ABF anordnat
gruppstudier i bl. a. språk och litteratur.

- På ungdomsgården i Magnatp har genomförts sådana förbättringar, att, mal
kan utnyttja ågrden även under vintern. Läger-, kurs- och konfeiensverksam_
heten på ungdomsgården har också varit mer omfattande och mer intensiv än
tidigare.

_ Som lramgår av årsberättelsen, har ABF:s hälsingborgsavdelning firat 40-
årsjubileum under det gångna året. Jubil6et hOgtidlighOlls deo lg de-cember på
Hälsingborgs stadsteater. Jubileumsårets verksamhet lovar gott för framtiden.
Det mångsidighet och intensitet, som pdglat jubileumsåreis vetksamhet, ger

rgoda lölten om en Iycklig lösning av 60-talers folkbildningsproblem.
l' I Till alla - enskilda. myndigheter, organisationer och föreningar _ som

under det gångna året samarbetat med och på olika sätt gynnat 1BF:s häl_
singborgsavdelning och kommit ihåg den med gåvor vid jubldet ber styrelsen
få framföra sitt hjärtliga tack.

f\ Hälsingborg i maj l96t

Harry Ohlsson

Eric lönsson

Paul Pongratz

Nik Carlius

Allan Ström

Yngue Lundgren

Stig Fredriton

Stig J. Suensson

Signe lohansson
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RäkenskaPsberättelse lör ÄBFls
l'e"ksarrrlrets-

AVDELNINGENS EKONOMISKA

Skuld.er
Diverse kreditorer
Inteckningslån
Källskatter

,?åå3:h-
I +42.-

26 868.67
1670.68

äi

Kronor 14 523.27

VINST'- OCH

I{ost nad.er

Löner och arvodctr '.
Expeditionskostnader ... .....
Lokalkostnader
Studiecirllama .:............
Kurser och föreläsningar ... ..
Studiepropaganda
Stipendier, anslag, årsavgifter
Organisation, information

42 7A5 37
6 s16.91

12 344.22

98 106.-
t7 755.12
7 995.7+

t2 742.21
7 517.?2

r0 855.01
1797.99

7oJj.sh

övrig verksamhet
Fastighetskostnader, MagnarP .

Värdeminskning, MagnarP ... .

Avskrivnilgar å ilrventarier

Kronor 228 332.24

AVDITLNINGENS EKONOMISKA
ÄR.

24s.21
159.54
30.15
69.72

58 5m.-
15 000.-

560.-
470.-

Kronor 75 071.88



häls ln g bo rgsåydel n In g
ålet 1960 - 196!
STÄLLNING DEN I MAJ 1960

Tillgångar
Kassa..,.........

ftstgiro
ov. Kreditbank
övriga banLer
Magnarp......
Inventarier

a{ktier och andclar ...
I'testående fordringar

154.90
224.r4

21.88
I.JJ

58 500.-
15 00o.-

560.-
65.-

Kronor 74 523.27

FÖR LUSTKONTO
Intäktet

Statsbi&ag
Kommunalt anslag :

I balans .......... ........... 1 670.69
Studieverkramheten .......... 4? 000.-
För rniformer .....,....,.... 2 539-52

övriga anslag
Medlemsavgifter
Cirkelavgifter
Kunavgifter
Ränto! .......,...
Övrig verksamhet

^-TJä:i::?Yilltif::: 

::: :::::: ::: :

76 466.-

51 210.20
2 000.-

i9 906.96
45 942.23
10 230.85
123s.3s

12 428.43
600.50

B 911.72

Kronot 228 332.24

STÄLLNING DEN 30 APRIL 196I

A,Skutd.er
f,

,\ällskatrer
Diverse kreditorer
Inteckningslån
Värdeminslningar
Jubileumsiruamlingen . . . , , . . . . . . . . . . ,
Lotterimedel
Balanserat anslag ....,,......
Eget kapital

1827.-
5 107 .45

1s 000.-
25 350.-
4370.-
5 000.--

, 460.48
17 956.9s

Kronor 75 O7l.8A



REl'ISIOIlSBERITTELSE
Undertecknade, av representantskapet utsedda tevisoret, har granskat ABF:S

hälsingborgsavdelnings räkenskaper och därvid funnit räkenskaperna i god ord-

ning samt utgifter och inkomster med vederbörliga verifikaiioner styrkta.

Granskningen av styrelsens protokoll har icke givit anledning till någon an-

märkning mot fattade beslut. /lt!t
Beträffande avdelningens verksamhet och ekonomiska ställning hänvisar v.

till de i styrelsens berättelse intagna sifferuppgifter, vilka äro i överensstämmel-

se med räkenskaperna.
Vi hemställa därför, att årsmötet beviljar styrelsen full och ovillkorligen

ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 1 maj 1960 30 april 1961. 
R

Hä)singborg i maj 1961

Ooe Olsson Harry Nordqaist Helga Hermanston

Revisorer

Vi slår upp
FöilSTRET
OCH FAR UTSIKT
SOM GER INSIKT

Det är väl använda pengar att prenumerera på Fönstret.

Tio högintressanta nummer för 5,- kronor, kan lösas på

ABF :s expedition.
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lag
Undror Dr.r iblond hur det skoll gå för
dogens ungdom - hur den skoll lörq
sig olt finno sig iill rdtto - ofi spelo
sin vuxen-roll?

Konske jr-rst Du siölv kon yoro med och utformo
svorct - som oktiv ungdomsledore inom

UNGA ORNAR
Men kon iog görq någoi, frdgor Du konske.

Arbelor Du med trö, iörn, tyg?

Hor Du kontorsorbele?

Är Du en god försöliore?

Är Du flink ott sy?

Ar Du inlresserod ov teoter, mr_.rsik, sång,
teckning, foto, bordtennis, idro ?

Jo, dö ör Du völkommen ott könno Dig för. Du
kon olltid finno en orbetsuppgifi som Du kon
löso brcr och könno irivsel med.

stopp ett

j jo - just Du
Skulle Du vilio göro ett försök?
Vorför inte prövo Dino krofter
hos oss?

Ungo örnors hölsingborgskrets,
Södergolon 57, tel. 164 70



Nyheterio _ Hä 5insbors 1961


