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FöRSLAG TILL DAGORDNING
VID

ÄRSMöTE MED ABF:i HÄLSINGBORGSAVDELNING
FREDAGEN DEN 13 JUNI 1969 KL. 19.00

I STADSBIBLIOTEKETS HöRSAL

,.^
l. Årsmötets öppnanale och faststiillande av dagordning.

2. Liten konsert av ABF-musiker.

{a 3. Val av justedngsmiin.

4. Val av ordförande resp. seketerare för fusmötet.

5 . Behanclling av verksunhetsberättelse för ät 19681 69 .

6. Behanclling av den ekonomiska berättelsen jämte revisoremas yttrande.

7. B€dut om ansvafffrihet.

8. Behandling av budgetförslag för 1969/70.

9. Rappod om verksamheten på Magnarygfuden.

10. Val av orclförande för två år. (Avgående: Stig J. Svensson)

I l - Val av tre styrclseledamöter för två år.
(Awående: IJnnart Ebbersten, Erik Gustavsson och Anna Fasth)A

12. Val av tre styrelsesuppleanter för ett år.
(Avgående: Birger Håkansson och Ragnar Hermanson)

13. Val av tre revisorer för ett år.

F (Avgående: Bertil Pettersson, Harry Nordqvist och Williåm Johnsson)

14. Val av två revisorssuppleanter.
(Avgående : Anna-Britta Johanson och Henning Andersson)

15: Kort information om den kommande studiesiisongen.

16; Avslutning.
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VERKSAMHETEN
inom ABF:s hälsingborgsavdelning studiesäsongen

1 mai 1968 - 30 april 1969

Styrelsen

har under fuet hafl följande sammansättning: Stig J. Svensson, ordförande,
Stig Fredrixon, kassör, Lennart Ebbersten, vice ordförande, Anna Fasth,
sekreterare, Erik Gustavsson, vice sekreterare samt utan siirskild funktion:
Allan Ström, Lennart I:rson, John Johansson och Olle Borg.

Suppleanter har varit: Birger Håkansson och Ragnar Hermansson.

Arbetsutskottet har bestått auordföranden, kassören och studieombudsman-
nen med v. ordf. som suppleant. Styrelsen har haft 1 1 protokollförda samman-

träden. Arbetsutskottet har i de flesta fall handlagt sina :tenden per telefon.

Revisorer

hår varit: Bertil Pettersson, Harry Nordqvist, William Johnsson, Anna-Bdtta
Johansson, suppleant, Henning Andersson, suppleant'

Avdelningens riikenskaper har sifferganskats av stadens revisionskontor.

K4. Schumacher har på Stadsrevisionens uppdrag ganskat förvaltningen'

Personal

Gösta Hiibinette, Kjell Karlsson, Stig Jönson, Bertil Rehnbory, Anna'Greta

Kadsson, Willy Blazek och Kristina Appelgen'

A

Sture Nordström, fr.o.m. 1.8 -68 och Knut Jönsson, fr.o.m. 15'11 -68 har av

Låinsstyrelsen anvisats tjiinsgöring i arkiv- och allmän expeditionstjiinst hos

avdelningen.

Avdelningens ordförande, Stig Jerker

Svensson, liimnar i och med årcts repre-
sentantskapsmöte sitt uppdrag i ABF{V-
delningen. Han kom i 1950-tålets början
till ÄBF-avdelningen och blev snart en av

avdelningens mest framstående engelsklä-

rare. Som avdelningens förste ungdoms-

instruktör på fritid skaffade han sig snabbt

insikter i folkbiklningsarbetets mål och
metoder, Det I'ar kunskaper som kom
mycket viil till pass i styrelsens arbete
,-d", ,"n"r" clelin av SO-talet, och då den dåvarande ordföranden, Harry

Ohlsson, vid tusmötet 1963 liirnnade sitt uppdtag, var Stig Jerker i det niimas-

te sjiilvskdven efterttädffe '

A\
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Initiativrikedom, parad med tolera$ och föredömlig samarbetsvilja, har präg-
lat hans sex år som avdelningens ordföralde. Halls mångkunnighet och starka
engagemarg i skilda kulturaktiviteter har rit en ovairderlig tillgång för av-
delningens stora, utåtriktade verksamhet. Som en hängiven förkiimpe för ar-
betanörelsens biltlningssträvanden har hans styrelsearbete alltid haft som led-
stjiirna A B F €rundsåtsen "att göra kulturvitdena tillgiingliga för alla med-
borgare". För detta och mycket, mycket annat vill styrelsekamrater, arbetsut-
skott, pe^onal och siikert mångå goda ABF-kamrater uttrycka ett varmt och
synnerligen viilförtjiint

TAC K, Stig Jerker !

Reprerentation

ABF+vdelningen har varit reprcsentemd vid förbundets, distril*ets och med-
lemsorganisationemas överläggningar, till vilka den varit kallad att nåir ra.
Styrelsens ledamöter och personalen har i önskad utsträckning medverkat vid
kurser och konferenser anordnade av v?inorganisationer, företåg och institu-
tioner-

Studieorganisatiirs- och cirkelledareutbildningen

Det förbundsproducerade materialet för utbildning av studieorganisatörer och
cirkelledare, de s.k. M- och O-kursema, har inneburit en vdlkommen syste-
matisering av organisatö$- och cirkelledareutbilclningen inom avdelningen.

I organisatörskursema har hittills ett 30-tal av medlemsotganisåtionemas stu-
dieorganisatörer deltagit.

Cirkelledarekurserna har samlat drygt 5O-talet cirkelledare i skilda iirrmen.

För de större medlemsorganisationerna planeras siinkilda sådana M- och O-
ku$er, samtidigt som fortsättningskuner anordnas för de som deltagit i första
kussteget. Den rystematiserade ledareskolningen omfattar tle steg i såviil or-
ganisatörs- 

':om 
cfu kelledareutbildningen.

De lokala kursema i speciålmetodik för musikledare har under fuet fortsatt.
Såhmda har musikledama deltagit i Radiokonservatoriets kurs, och språkle-
dama har, förutom Ml-kursen, fortsatt sin kurs i ls-metodik,

forts.



Håhutöver har följande cirkelledare deltagit i förbundets eller distriktets inter-
natkurser för skilda specialmetodiker:

Ekonomi i dagens och framtidens samhåille,
Bomnersvik 5 - 11maj

Ctukelledarkurs,
Åsljunga5-11maj

Intemationella frågor,
Åsljunga 13 - 17 maj

Påbyggnådsku$, Fackl. Ungdomsskola,
Bommeisvik 2515 - l/6

Studier i politik,
Bomme$vik3-8juni.

Teaterledarkun, Marieborgs folkhögskola,
4 - 17 augusti,

MusiHedarkurs,
Åsljunga 18 - 24 augusti'

ABF s och TBV:s metodkurs f& språkctukelledare

30 - 31 augusti

Viking Tell

Kurt Dahlvid
Göstå Johansson
Stellan Bjömberg

*Tåti,".tj;,, A
örjan Kronvall
Åke Rosberg
Robert Renner
Mary Linder

^.,Torsten Rudbjörn
Kj€ll Arne Landgen

B€me Ekstand
Tommy Julilin
Bo Persson

Edk Gustavsson

Caya Tolldn

Lars Eric Eliasson
Ivan Dahl
Keijo Ericsson
Magnus Hanson
Egil Strazdovskis
Bert Möller
Anders Ehrenstråle
Gömn Selmerbom
Bror Johanson
Per IJnnart Andersson
Tony Johanson

Eugen Blazek
Hans Goldström
Hugo B€ngtson
lngrid Aldersson
Ingela Skarin
Herbert Meyer
Ingdd B€[
lngdd Lundsten
Geoffry Wall

an,

f\;
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Danspedagogisk kurs,
Stockholrn I - 7 september

Cirkelledarkurs för höBelskadade,
L€ksand6-Sseptember

Cirkelledarkun för A+kolaa,
Ådjunga 15 - 16 november

- M2 - kurs, musik och konsthantverk,

^ 
Ramniis 1 - 7 december

MusiHedarkurs,
Åsljunga 24 - 25 januari

#a

{A

{A

Cirkelledarkurs för ledare inom mentalvården,
Tyringe 15 - 16 mars

ABF förbundets M2 kus,
Bengtsfors 22 - 29 mars

MusiHedarkurs,
Höör 28 - 29 mars

Anita Adlerceutz

Roland Ask

Gösta Carlson
Kjell Karlson

Lars Olof Johansson
[Ilf Westberg

Rickard Lind
Måirta Giitestrand
lJlf Nilson
Stule Melin
Jan Löfgren
Rune Möller
Tom Bohman

Kjell Karlsson
Berit Person
Lotten Svinhufvud
Maja Johason
Ir rfft Olsson
Ingeborg Alstorp
Geo Wide
Anita Adlerdeutz

Mada Hjelte
Robert Renner

Rune Möller
Sture Melin
Tom Bohman
[Jlf Nilson
Jan Löfgren

Stipendier

till hiirovan niimnd cirkelledareutbildning har utgått i de fall sådana har er-
fortlrats. 5.



Repr$entanlskapsmöte

Medlemsorganisationemas ralda ombud satnlades till årsmöte fretlagen den 14

juni 1968 i Stadsbibliotekets hörsal.

Ombudsman GufiIaI Hulthin utsags att leda tusmötesförhandlingama'

Denne kunde klubbf:ista enh,illiga godkiinnande av styrels€ns förvaltningsbe-

råttelser.

Av<lelningens sekrcterare Hans Adrielsson liimnade sitt uppdrag i styr€ls€n På

g*Junä"nyttning flån staden. Fru Anna Fasth, tidigre suppleant, uppflyt-

tades på den mkanta platsen efter Adrielsson'

ABF s senaste tillskott till ensemblefloran, Klarinettkvartetten, inledde fusmö-

tet med en mycket viil genomförd konsert'

Studiecirkel- och iivlig gruppverksamhet

Studie cirklar

Humanistiska iirmen:

Antal cirklar Studietimmar Antal delt.

a\

4

Musik och sång 293 7 -771 2370
Konst och kolisthantverk . . . ..... 47 1.555 426

Litteratur,filrnochteater....... 47 1.299 457

Psykologr... 6 140 5l
fizzbalett 6 144 63

399 10.909 3.367

Språk:

Tyska . . .

Engelska .

Gymnasieengelska.
Spanska . .

Franska . . ,
Italienska
Esperanto
Svenska för invandrare . . . . . . . . . '.

FacHiga, sociala och ekonomiska iimlen:

FacKiga ftågor
Cirkelledarutbildning. . ' . . . . . . . . .

FfteningskunskaP
Samhiillsfrågor
Ekonomiska frågor
Arbe tsstudier
tubetånkydd
Intemationella frågot '.. '..... '..
Kooperationen

48
87
10
t3
4
2
5

9
178

95
2

15
10r
32
15
9

l0
51

330

t.242
2.256

2@
326
104
52

134
234

4.608

2.780
60

444
2.879
1.305

420
230
240

1.300
9.658

363
678
66

100
32
l4
35
82

1.370

848
31

140
893
319
r52
80

111
46t

3.035

A.

/\,
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haktiska och elementåin iimnen:

Vävning, broderi och sörnnad ... . .

Hobbygrupper .
Ibyppling .

Hemkunskap . .
Maskinskrivning.

/\ Halmarbete
Triislöjd . .

Bamtrafikskola
DeHaIation
Navigtion
Bokföring .

t|l Foto..,.
Matematik .
Min trädgtud.
Riiknesticksn
Ritningslrisning .

Mii dskån och datåmaskinen.. . . .

Ungdomens fritidsgupper :

Idrott ochhobbyiimnen.........

Summa:
,A

Öwig verksamhet:

,A Bamgnrpper..

Sumrna:

Antal cirklar Studietimmar Antal delt.

136 4.108
32 792
260

23 582
240
2s0
260
360
9 165

30
30
30
90

150
60

1

I
I
3
5

3
1

228

90
30

6.427

1.103
330

20
t&
t2
24
23
27
88
l0
9

10
25
50
l6
2l
L2

1.953

Summa: 1.135 31.602 9.725

287 5.7& 2.296

287 s.740 2.296

130 2.500 1.130

130

1.552

2.s00

39.842

1.130

l3.l5l

7.

Summa grupper:



Kurs- och konf erensverksamheten.

15 maj
17 - 18 maj
2l aug.
30 - 31 aug.
6- 7 sept.
7 - 8 sept.

16 sept.
19 sept.
20 sept.
22 sepI.
24 s€pt.
26 sept.
26 sept.
28 sept.
28 - 29 sept.
5 okt.
7 okt.
9 - 10 okt.
9 nov.
15 - 16 nov.
22 -23 nov.
23 -24 nov.
6 dec.
13 - 14 dec.
7 ian.
25 -26 jan.
31 jan.
14- l5 febr.
16 febr.
21febr.
26 fe&.
2812-213
? mars
14- l5 mars
14 mars
17 mars
21 -22 mars
21 -22 mars
24 mas
28 -29 tr ts
11 - 12 april
11 - 12 apr1i
15 april.
19 -20 apnl
26 apnl

Musikliirarkonferens 26 delt. 8 tim'
Klubbstyrelsekurs Tretorn, fabr, kl. 28 delt. 121:tn.
Konf. Intemationella frågor 32 delt. 8 tim.
Språrkl?aarkurs. Tyringe 22 delt. 14 tim.
Studieorg. konferens, öreniis 5l delt. 14tim.
Koop. studieorg. kuls, örenäs 25 delt' 14 tim.
Uppiaktskonferens för synskadade 40 delt. 6 tim.
Upptaktskonferens S:ta Maria sjukhus 100 delt. 6 tim.
Musikliirarkonferens 24 delt. 4 tim.
Trafikslikerhetskonfetens, Kvarnen 39 delt. 8 tim.
Språkl:irarkonferens 22 dell. 4 tim.
Konf. "Förebyggande fftetagshiilsovtud" 170 delt. 8 tim.
Studieinformation, Metall 31 46 delt. 3 tim.
Miljökonferens, Stadsbiblioteket 44 delt. 8 tim'
Styelsekus, Kommunal avd. 7 48 delt. 12 ttfl.
Språkliirarkonferens 22 delt. 4 tim.
Konferensen'Yiirlden Nu", Stadsbibl. 125 delt. 4 tim.
Studieorg. konferens, Kommunal 40 21 delt. 10 tim.
SpråH:tarkonferens 22 delt. 4 tim.
Hbg-korpens höstkonferens 52 delt. l0 tim.
A+kole- och miljövtudskonferens 72 delt. 12lim.
Sjiilliinsk+kånskstudietr:iff,Thalassa 46delt. 12Iim'
Språkliirarkonferens 22 delI. 4 tim'
Fäckl. Ungdomsskolan, SpåLngen 23 dell' 12 tim'
MusiHitarkonferens 24 delt. 4 tim'
Ledarkurs för barntrafikskolor 25 de1t. 12 tim'
Soråkllirarkonferens 22 delt 4 tim'
Fäckl. Ungdomskolan. Åsljunga 24 delt' 12 tim'
SSKF-kretsens organisationskonf. 38 delt' 6 tim'
Språkliirarkonferens 22 delt 4 tim'
Informationskurs för Kommunal 40 42 delt. 7 tim'
Facklig Juriclik, Åsljunga 27 dell. 16 tim'
SpråHiirarkonferens 22 delt. 4 tim'
Iri I kurs, rest. Kvarnen 42 delt' 12 tim'
Konferens de1t. Kons. i förening 72 delt' 4 tim'
Musikliirarkonferens 24 delt' 4 tim'
O 1. kurs, Äsljunga 32 dell' 12 tim'
FacH. Ungddmsikolan, Larödbaden 25 delt' 12 tim'
Konf. Aktiv kulturpolitik 25 delt. 3 tim'
Fabriks arbetarskyddskurs, Ådjunga 30 delt. 12 ttr'rL'

Metålls arbetarslryddskurs, öreniis 31 delt. 12 tnn'
Fabriks klubbstyielsekurs, öreniis 40 delt' 12 rim'
Konf. Mentalhiilsa i arbetslivet 170 delt. 6 tim'
Musikkurs, Vaktparaden, Magnarp 30 delt. 10 tim'
Kursen Foietagsh:ilsovtud-Ergonomi 25 delt' 6 tirn'

Summa : 45 kurser/konferenser med 1 .9 1 2 ileltagare orfattånde
365 kurs/konferenstimmar8.



Föreläsningsvsrksamheten

"Sanningen om s?ikerheten" behandlades vid en förcliisnings- och debattkon-
ferens söndagen den 22 september på Restaurang Kvamen, diL genemldirektör
I:rs Skiöld var huvudföreläsare, och företrädare från polisen, tmfikverket,
brandkåren, åkeriägama, trafikskoloma och transportarbetarna deltog i det
eftedöljande estradsamtalet. Diskussionen fortsatte på Hälsingborgs Stadstea-
ter, där ensemblen spelade upp debattpjiisen "SOS" av Tore Zetterholm.

"HOTET MOT VÅR MILJö" var narnnet på ett föreläsningsarmngemang i
Stadsbibliotekets hönal och Hiilsingborgs Musdum lördagen den 28 september.
Intendent H. Merker presenterade en miljövtudsutstailtring på Stadsmusdet,
och i bibliotekets hörsal hade Boliden-Reymersholmsverken låtit utstiilla en

modell till ett vattenrcningsverk. Föreliisare var fil.dr. John Nihldn, int. H.
Merker, stadsombudsmån Hjalmar Lindström, dir. K{, Thafvelin, övering K-A.
Melkersson och dir. Ame Linder.
Malmö Studioteater inledde med miljöspelet "Stoppa viirlden". Drygt 100
personer följde föreliisningama och debatterna. Stadsfullm:s 2:e v. ordf' Stig

J. Svensson var samtalsledare.

Under rubriken "Viirlden nu . . ." föreläste chefred. Frans Nilsson, och unga
politiker frågade i Stadsbibliotekets hörsal måndagen den 7 oktober inför en
nästan fullsatt salong.
Ett spel om "De mainskliga råttighetema" framfördes av Malmö Studioteater.
Konferensledare var Gösta Nilsson.

Ämnet "Företagsh:ilsovård" behandlades vid en endagskonferens på Ramlösa
Brunnshotell den 24 september. Som föreläsare medverkade ombudsman Einar
I. Kadsson, personalchef Åke Asplund, bndstingsrådetlngvar Björkman, rym-
nastikdir. Birgit Wenngen, dr. Nils Mazreliez och ombudsman Sven Daglund.
Mer ?in 170 representanter från företag och organisationer deltog i konferen-
sen. Arrangemanget genomfördes i samarbete med FCO.

I emma iimne f&eläste dr Ralf Theander för deltagama i ABF s och Skydds-
samaritföreningens såmaritkuss på Restaumng Kvarnen lördagen den 26
april. I denna utbilclning har dr Sven Genell warat för kursens liikareföreliis-
ningar. F& de praktiskå ku$momenten har Skyddssamaritföreningens instuuk-
törer svarat.

I föreliisnings- och studiebesölsserien "Vår Stad", anordnad för Möllevångs
gillet, medverkade som föreläsare bl.a. stadsfullm:s ordf. Gururar Nordqvist,
musdiintendent I/G. Kindström, stadsbibliotekarie Bengt Hallvik, trafikverks-
chefen T. Kronblad, tmfikledare Börje Engdahl, brandchefen Olle Arvidson,
fritidsint. Eyre Wåhlsten, assistent Magnus Hansson, stadsträdgfudsmästare Stig
Billing samt personalchefema vid Frigoscandia och Helsingborgs Dagblad- Vid
de tio torsdagstriiffama har Lermart Polwall och Curt Hörberg varit kusledarc .

S€rien har haft 30 deltagare. 9.



Föreläsningsserien "Vi iilclre" har pågåit onsrlagar vid AsYlen för aktningsviir-

a; åil;trlö" samt torsdagar i st;d;bibliotekets hörsal' FörcIäsningama har

knutits an iil två olika arrangemang, dels landskapei Dalama och dels ltalien

*rJl"."iti pa Riva del Soli Hiirutöver har serien omfattat rcsekåseder och

iiiiort" otoo'".. Som föreliisare har medverkat stadsbibliotekarie Bengt Hall-

ni*, tiua'truiO. LJlf Bexell. konsulent Inge Jönsson' skådespelama Lars Göran

Cartson, Chtistet Söderlund och Boy Wiberg samt trubåduen Måts.?aulsson'

rtxehsninearna om Dalama resp. Iialien hai Kjell Karlsson och Giisla HUbi

nette svarai för. Serierna har omfattat sammanlagt 24 arrangemang, som sam-

lat i genomsnitt drygt 200 pensionairer.

I kursverksamheten "Boendemiljö", arrangerad i samarbete med HSB och

fii;;ö;i-fö;Äg"n, har följandä föreläsare medverkat: Dir' ass' owe Lunde-

uiff, uir. ErtO Wi<str<im, kommunahådet Erik GranCli, planing' G' Vass' dir'

sven ö[n. ombudsman Hans Petlersson m.fl.

Under rubriken "Aktiv kulturpolitik" arrangerades en konfercns-på Restau-

onn fu"rn"n måndagen den 24 mars. Som inledare medverkade kommunal-

'ii:,--e.* CtÄJU. 
""tt it.tt Filip Lundgren, verkmästarc Stig Nilsson och

redaktör Einar Svensson-

I samarbete med Krets I av SSKF-Skåne arrangerades en konferens i HSFsalen

.å"å"n n o"n 16 februari under rubriken "Oiganisera - planera" Som före-

taote"meOvettaOe f. dksdagsledamoten Etty Eriksson och riksdagsledamöter-

nu ai. Stuot" o"t William Bjork. Kursledare var fru Britta RåYik'

För de synskadade arangerades en informativ konfercns under rubriken "So-
cialpolitiiken nu och i framtiden" den 24 november. Som föreläsare medverka-

cle ioc. insp. Gunnar Nyberg och konsulent Jan Andersson. Kursledare var

Eugen Olson, Skånes Blindförening.

I samband med kortpjäsen "Symptom" i bibliotekets hörsal den 2? mars före-

läste redaktör Frank Hirschfeldt inför en absolut fullsatt salong om "Narko-
maner och andra liikemedelsmisbrukare". Efter anfömndet fttljde debatt, vari

deltog rcpresentanter från Övervakareföreningen , Polisen, Socialvården m'fl'
Mertairangör var RFHL:s hiilsingborgsförening. Diskussiondedare var insp'

Gerhard ömborg.

För ledama i yfua bamtrafikskolor föreläste I :e polisassistenten C-A' Rittinge,

barnavårdsläraren Jytte Miiller och förskolliiraren Elsa Tham på Restaurang

Kvamen den 25 och 26 januari.

Mentalhiilsan i arbetslivet var rubriken för en dagskonferens i Stadsbibliote-

kets trötsat ti"dagen den 15 april. Folksam och arbetsmarknadens olika orga-

nisationer uur ittitiatit't"gure. ABF och TBV jiimte Folksams lokalkontor i
iiilrltrguorg svarade för lionferensarrangemangen. som huvudföreläsare med-

verkad-e ovärlakare Jörgen Ried och doktor Sam Gelberg' Dessutom medver-

kade i estraddebatten ait. fC- Thafvelin, Arbetsgivama, ombudsman C-A'10.



[,arson, LO, ombudsman Sven Helmdr, TCO, ombudsman Sven (iiiransson,
SALF samt som ordförande sekreteraF Ingyar Söderström, LO. Kommunal-
rådet Erik Grandli v:ilkomsttalade inför 170 konferensdeltagare.

I Aktuell samhiillskunskap har under fuet följande förcIäsare medverkat vid
såvåil intema som offentliga möten och konferenser: Fil. mag. lJlf Renmark,
lektor Karl Lrmd i skoldemokratiska frågor, riksdagsman Hans Hagnell, redak-
tör KuIt I. Persson, ombudsmiimen Bosse Johansson och Roland Nilsson i
socialekonomiska frågor, judsten Stig Gustavsson i fackligt juridiska problem,
kommunalrådet Börje Skarstedt, dep. sekr. tllf Lönnkvist, ombudsman Wera
Pettersson i miljövfudsftågor, dir. Göran Claesson i kooperativa frågor, bama-
vfudsliiraren Jytte Miiuer i socialpolitiska spörsmåI, sparbanksdtuektör Torsten
Andersson i reklam och marknadsföringsfrågor.

Vuxenutbildningen

På förslag från de störe folkbildningsorganisationema i staden har ett s.k.
Vuxenutbildningsråd bildats med repres€ntanter för skolvåsendet och de fyra
stönta studieförbundens lokalorganisationer i staden. Rådet iir ett sam bets-
organ med syfte att samordna, komplettera och utveckla vuxenutbildningen
inom verksarnhetsområdet. Om resultatet av ddets verksamhet ak ainnu för ti-
digt att yttra sig, men riktlinjer för det framtida arbetet at uppdragna.

Avdelningens verksamhet i hiir berörda avseende har under fuet omfattat s.k.
aftonbrevskolor i Statskunskap, Sociologi, Sarnhiillsekonomi I och II. TRU-
kursema i Företagsekonomi och Gymnasieengelska, Kursndions kurser i
Vuxenpedagogik, Radiokonservatodet samt Milnniskan och datatekniken.

Då målinriktade fackliga studiema FacHig Grundkun och de Kommunala
aftonbrevskolorna bör också de inrymmas i avdelningens vuxenutbildnings
verksamhet med h,insyn till, att arbetet i dessa förutsätter enskilda studier
med b€tygsatta skivningar.

I TRU :s och Kursradions ämnen har anordnats såvåil seminarier som skriv-
ningar i vilka de som så önskat fått sina kunskaper prövade. Ett tjugotal av
deltaga.rna i dessa kurser har utnyttjat den möjligheten. Sammanlagt har 396
penoner deltagit i ovan niimnda kvalificerade studievetksarnhet. I L



Medlsmsorganisationernas verksamhet

Medlemsorganisationemas a[del i den samlade ABF-verksamheten har under

det gangna- aret utökats med ett 25-ta1 studiecirklar. Sålunda kan på avdel-

ningäs-c:a 70 mecllemsorganisationer noteras 433 cirHar. Merpårten aY dessa,

330- cirklar, kan hlinföras till de facKiga; politiska och koopemtiva organisa-

tionema. De sociala- och ekonomiska frågoma har den gångna säsongen domi-

nerat de stora medlemsorganbationemas studiecirklar under det att de ele-

mentära fackliga ftågoma gått något lite tillbaka. Intrcsset för mera avancera-

de stutlier har 
-uncleiat"t yit"tligui" ftirstitkts. Vid den av ABF-FCGArbetar-

kommunen arrangerade informätionskonferensen om Kommunala A-skolor

anmiilde sig drygi 60 deltagare till denna kvalificerade kommunalpolitiska

utbildning.

Den Fackliga Ungdomskolan har fortsatt sin aftonbrevskoleverksamhet kom-

binerad må internatkurser. Denna form av facklig ungdomsverksamhet har

visat sig yala en Ydrclefull titlgång i organisationemas rekryterin€sarbete- Fack-

liga Urigdomsskolan har for ävsikt att Yidareutveckla verksamheten och mera

äpassa"verksamheten till o4anisationemas skilda behov och intrcssen' SSU

ocir ABF organiserar verksarnheten och FCO är medarrangör'

Verksamheten inom Kvinnooryanisationema har under årct varit livlig' Den

itii""n li"t[o..*de konferensen som SSKF-Skåne krets I och ABF arran-

ä'*å,-io:ur'ä"" iir"bruari och hade organisationsfrågor på progammet med

i;ä;;i;ik;, Ettv etit.on o"1 wili"m Björk som medverkande'

Tillsammans med HSB och Hyresgäströrelsen har en kursverksarnhet om "Bo-

"nO" 
-ifjd', Stadsplanedng och Hyreslagstiftning armngerats'?å tYå bostads-

".taJ"r- 
fr"i Hyresg:istföråinget ruö oih ABF arrangerat debattaftnar med

miljöspelet "Bamförbjudet" som debattinledning'

Tillsammans mecl FCO arrangerades en upPmiirlsammad konferens, betitlad
;ftii"Uvgg"nO" foretagsh:ilsovård" med liikare och representanter från arbets-

marknadäs parter som förelåisare. Konfercnsen samlade 170 deltagare'

Prosrammet om "Joe Hill - rnarmen som aldrig dog" anangerades av FCG

l.uät"t.t o*tun"n och ABF. Hans Hagnel Yar tillsamman med trubaduren

Mats Paulsson kvåillens g?ister.

I allt högre grad anordnar de facHiga organisationer separatakonferenser odr

t*r"i i if.ifäu frågor. I denna verksamhet har avdelningen liimnai sin med-

verkan organisatodskt och aalministrativt '

t2.



Hälsingborgs lokala konsumentkom m ittd

I och med utgången av maj månad 1969 utgår den två-fuiga försöksverksam-
heten för Hiilsingborys lokala konsumentkommittd. Resultatet av de två för-
söksfuen ger klart vid handen att verl$amheten haft en kontaktskapande ver-
kan. De niirmare 150 ilenden som kommittdn och kontaktseketenma hand-
lagt visar ått det föreligger ett behov hos konsumentema av en niimliggande
"klagomur".

Med stöd av desm erfarenheter föreligger nu planer på en fortsättning av verk-
samheten under en trefusperiod. Huvudmannaskapet föreslås ligga på FCO-
ABF och TCO-TBV. Kommittdns administuation, provisoriskt förlagd till ABFS
och TBV:S exp€ditioner, förutses få egen separat administration. Stig Jönsson
har varit ABF:s rcpresentant i konsumentkommittdn. Tillsammans med Stellan
Ahnfeldt har han också tjänst&jort som kontaktsekreterarc. Inga Jurbrant har
biträtt vid kommittdns mottagningstider.

Sång- och musikverksamheten

Denna har i år ökat något. En bidragande orsak hittill iir den skolverksamhet
sombedrivitsi ödåka kommun.

För fackmannamedverkan har anlitats pianisten Hans Pålsson.

Reta Citdn leder ungdomskören vilken kombinerar sång och teater. För den
senare delen svarar Caya Tolldn.

ABF:s Harinettkvartett redovisar bland sina många framträdanden tio konser-
ter i Ril$konserters rcgi. IJdare it Bemt Sjunnesson-

Studieorkestem "Music Makers", Musikföreningen och ABF:s ungdomsorkes-
ter har under Bertil Rehnborgs ledarskap varit verksamma i samma omfattning
som tidigare.

Sångkören "Tontappame",ledd av Tuwe Andersson har framträtt vid ett fler-
tal tillfiillen, såvåil i Hailsingborg som i övriga Skåne.

Samtliga ensembler har i stor utsträckning stått till medlemsorganisationemas,
stadens orgånisåtioners och institutione$ tjåinst.

Förutom vad här nämnts, har ett flertal, till ABF andutna körer och orkestrar,
bedrivit en omfattande verksamhet. 13.



UTÄTRIKTADE ARRANGEMANG

"Alltid på en torsdag"

Tillsamman med stadsbiblioteket och Turistföreningen upprepades "Alltid på

* 
-iotrJ"g'tt"tit" 

under tiden 2? juni till 29 augusti i-Stadsbiblioteket' De

påpr.fati fiaff"" torsdagstriiffarna sårnlade i genomsnitt 325 besökare' och ha-

äe'so- medverkande Nordvästra Skånes Orkesterförening, pianisten Hans

Pålsson, författama lvar Hafiie och Artur Lundkvist, Fresk-kvartetten, gitårris-

i"tr tlf Entt"nO, skådespelaren Hans Nygren, Luggudegillet' sångaren I-års-

i"itit iti""on oÅ -usikåirektör Einar Nilsson. Hiilsingborgs stad har andagit

5.500:- för täckande av arangemangskostnadema'

Musikartang€mang

Årets upplaga av "Unga löften i svenskt musikliv" arrangerades i Konserthuset

.önaasen AJn 9 febrJari, Prof. Herbert Blomstedts elev vid l{usikhögskolans

dirigeitklass. Kjell lngebretsen (26). fick uppdraget att leda.hlilsingborgsor-

kesiern och'pröf. Svå Karpes yngit" uiolittel"u, Semmy Stahlhammer (14)'

it"mttaOOe såm solist. Plogrammei upptog verk av Rossini' Mozart och Grieg

Oat J.n *g" dirigenten viJa<b prov på imponerande teknik och musikalitet'

iJirt.n s"ä*y Stuhlhutn-tt 
-fuade 

stori tdumfer med Lalos' Symphonie

nsp"gnol o"tr Sarasates Zigeunerweisen. God publikanslutning, företrädesYis

O"ituä"t. i uuO"fd"gens muiikverksamhet, ambitiösa, unga löften-och.en orkes-

i.t pi tii"tu tp.lftuäör, gjorde tuets "löfteskonsert" till den hittills bästa i den

långa raclen av konsertarialgemanget "Unga löften i svenskt musikliv'"

Pianisten Käbi Laretei gav en bejublad konsert inför en till bdstningsgiinsen

fvlld hörsal i Stadsbiblioteket torsdagen den 3 oktober' Programmet upptog

verk av Schubert, Beethoven. Schönberg och Mussorgski'

Den berömda stråkkvartetten "Quartetto Italiano" framträdde i Stadsbiblio-

tr["tt fto^A måndagen den 18 november inför fullsatt salong' KYadettmusik

u" iuyOtn, Weberni Stravinskij och Beethoven stod på Progammet' Medar-

rangör var Häsingborgs Kammarmusikförening.

I samarbete med bibliotekets ungdomsavdelning arrangerades en konsert med

i^""n roo"n "Opposite Corner" i Stådsbibliotekets bokhall fredagen den 15

;;ä6;t. Den'ålrika, ungrlomliga publiken mottog med hörbar entusiasm

den berömda jaz z-guPpens repedoar.

Rikskonsertarmngemanget med pianisten Brita Hjort i Stadsbibliotekets h&sal

å."1i :-t".r, n-"t avb-rytas seåan halva konserten awerkats då pianislen föll

""tÅti"O 
till golvet. Dåssvåirre visade det sig att den klinda konsertpianisten

OtuUUutt 
"u "n 

å *år hjiimblödning ati hennes liv ej stod att rädda'

I samarbete med Stadsbiblioteket och Kammarrnusikföreningen och med stöd

^" 
i"tf." i"fi"tL"itutet gavs en konsert på hammarklaver av den,tyske kon-

;'-'t;t* i;;Crosöäl i ulibiotekets ilotsal den 17 februari' Han spelade

;äu ;d;r.g"; ;tirument kompositioner av W'F Bach'Hayden' Mozart och
's;"tirou"" ocä t l den fulltaligå publikens förtjusning demonstrerade har ock-

så sitt medhavda instrument'14.



I Konserthuset mottogs den 5 februari den tjeckodovakiska nationalensemb-
len SLUKS ftugsprakande sång-musik och dansprogram av drygt 500 begeis-

tnde p€rsoner. Gdstspelet, som var saisongens stönta utåtriktade arrangemang,
förmedlades av Nya Konsertbyrån och genomfördes i samarbete med ABF:s
Skånedistrikt odr Sv. Musikeförbundet avd. 5.

Trubaduren Mats Påulsson med programmet "Möte med Joe Hill" gjorde fem
livligt uppskattade framträdanden den 5 och 6 mars. Sålunda framträdde med
visor och kåseri Mats.Paulsson för pension?ter på Drottninghög och i bibliote-
kets hörsal. I samarbete med bibliotekets ungdomsavdelning gjordes två fram-
trädanden vamv ett i bokhallen. I Folkets Hus B-sal, dekorerad med fackliga
fanor från sekelskiftet, och inför niirmare 200 personer, avdutade trubaduren
Mats Paulsson sitt gästspel i Hiilsingborg. En intressant Joe Hill-utstiillning från
Arbetarörelsens Arkiv i Stockholm, kompletterade arangemanget. Medar-
rangörer var FCO och Arbetarekommunen.

I Stadsbibliotekets bokhall arrangerades en kons€rt med Eje Thelins Improvi-
sation Group onsdagen den 26 mårs. Kvartettens jazzimprovisationer mottogs
ytterst våilvilligt av den övervägande ungdomliga publiken. Rikskonserter sva-

rade för produktionen och arrangemanget genomfördes i samarbete med Stads-

bibliotekets ungdomsavdelning.

Utställn ingai

Traditionsenligt arangerades de nordvästskåaska konstniirernas fria samlings-
utstiillning "Höstsålongen" i Stadsbiblioteket under tiden 3 - 20 oktober. Ett
3Gtal konstn:ircr stiillde ut. måLlerigrafik och skulptur. Museiintendenten L4.
Kindström sammanstlillde utst?illningen och fru Edith Bemdtsson var utst?ill-
ningsviirdinna- Studiebesök från skolor och konstHubbar förekom i stor ut-
stråckning odr liksom tidigare fu anordnades musik och teatemrmngemang
under utstlillningsdagama. Medarrangörer var TBV.

Pressfotografemas fuligen återkommande utstillning arrangerades i Stadsbib-
liotekets entrdhall under tiden 10 - 25 januari. Tio pressfotogafer tävlade om
pdset för "Årets pressbild 1968". Juryn, som bestod av L4. Kindström,ing.
Sten Veige och red. Alf Mattesson, utsåg vinnande bild som hade tagitsavfoto-
grafen Gösta Krook. Ett resestipendium om 600: tilldelades vinnaren. Drygt
600 personer deltog i publikomröstningen. Ett gafiskt blad av konstntuen
Bertil Liljeblad utdelades till vinnarcn i denna publikens egen "tipstävling".
Arangörer var som tidigarc ABF- Stadsbiblioteket och Musedt-

En vanddngsutstiillning, samrnanstiilld av KRO-KSO, omfattande måLleri och
keramik, utställdes i Stadsbibliotekets filial på Drottninghög under tiden 8 -
18 apdl. I utstiillningen deltog 8 skånska konstndrer och konsthantverkare,
vilka utst:illde 40-talet olika verk. Den lilla utstiillningen, som tilldrog sig

stort intresse, var ett av åvdelningens försök att lägga ut kulturarrangemang
på bostadsområdena. 15.



Litteraturarrangemang

Måndagen den 2 oktober arrangerades en B€llman-afton i Stadsbibliotekets hör-
sal. kofessor Ståffan Björck kåserade och framstiillningen komPletterades med
en rad visor. Sångaren Lars-Bertil Jönsson sjöng till Einar Nilssons ackomPan-
jemang. En fullsatt salong åhörde progammet som hade arrangerats av ABF
och Stadsbiblioteket.

Födattaren Vilhelm Moberg g:istade Håilsingborg den 19 november och sam-

lade en fullsatt hörsal och diirtill hörande cafd kdng ett ivå timmar långt kåse-

ri under rubriken "Beråttelser ur min levnad". ABF och Stadsbiblioteket sva-

rade för afiangemanget.

Skådespelerskan Boy Wiberg kåserade om och reciterade dikter av Karin Boye

vid föräst:illningar för pension?ter på Drottninghög och i Stadsbibliotekets
hörsal onsdagen och toridagen den 22 resp. 23 januari- Arangemangen samla-

de drygt 200 åhörare. ABF i Hiilsingborg svarade för a angemangen och för-
medladi dessutom lyrikprogrammen till ABF-avdelningarna i Landskona,
K-ristianstad, Åstorp och Lomma.

Månclagen den 10 mars arralgerades en Nils Fellin-afton i Stadsbibliotekets

hörsal hecl skådespelama Britt öenehed och Walter Norman från Svenska

Riksteatem. Med bild- och ljudillustrationer tecknades författarens liv och

diktning til den fulltaliga publikens höga gillande. Samma program Presente-

rades för elever vid Nicolaiskolan på eftermiddagstid- För arangemangen sva-

mde ABF och Stadsbiblioteket.

Teaterarangemangen

I såmarbete med Hiilsingborgs Stadsteater och Stadsbiblioteket har i bibtiote-

kets höna1 spelats följande kortpjäs€r: Resan till de gröna skxggoma av FiffI
Methling, 22 forestiillningar. Den verKige kommissarie Schåifer av Tom Stop-

parcl, 1ä forest:illningar. Hemmakviill med knivkastning av Martifl Walser, 11

iOt.ttlllttlng.. SYMPTOM av J. Löfmarck och B. Bratt, 18 förestiillningar'

DEN KINE-SISKA MUREN av Max Frisch, gästsPel aY Teatet 23 Malmö' en

ftii"rt:iU"i"g. SARNFöRBJUDET av Allan Rune Pettersson, 4l förestiillningar

samt NATURLIGA ORSAKER av Ellen Dryden, 1l förestiillningar'

Sammanlagt har bibliotekspjäsema sPelats inemot 120 gånger' Av dessa har ett

betydande-antal föreståillningar giorts för föreningar, skolor, konferenser och

som inslag I diskussionsmöten-. Miljöspelet -Bamförbjud€i" har anviints som de-

battinlediing i två öpPna armngemang tillsamman med bibliotekets.ungdoms

"uO"toi"g. 
fä tua Uosiådsomradön preJenterades samma kortpjäs inför en både

tacksamäch debattsugen publik. För Unga Ömars instruktönkonferens i Dan-

mark, FN-föreningen,-IfFF mfl. organisationer har niimnda Pjäs Yisats' lnalles

vid 1i tilfiilen. Resan till de gröna skuggoma har visats som föreningsteater

vid 5 tillfiillen, Den verklige kommissarie Schiifer vid två tillfällen' Hemma-

kviill med knivkastning en gång och debattpjiisen Symptom vid fem tillfiillen'

Avdelningen har för sina cirkelledare, studieoryanisatörer mIl. medartretare

helabonnärat på samtligå Stadsteatems pjåiser under siisongen. Dessa har för-
lagts till söndagsefterrnidtlagar för att göra det låttare för bamfamilj€ma' Hiir-

utiiver har avdelnringen tre gruppabormemang för pension,ter. För de synska-

dade har ordnats abonnemang till de pjiiser som varit möjlig för dessa att följa.16.



I samarbete med Stadsteatem arangerades den 14 oktober ett gästspel av
Cramdr-balettens uppsättning av "Nordiska Dansspel".

Avdelningens egen teaterverksamhet har under fuet tillförts nya och inspiremn-
de aktiviteter. Sålunda har ett tjugotal grupper deltagit i "Skapande dramatik"
med Torbjöm Klason, Puck Alrlsell, Kenneth Jansson, Lill Larson och Hans
Lindabl som ledare-

I :imnet "Bamdramatik" har den kiinde barndramatikern Ray Nusselein be&i
vit en mycket intressant verksarnhet för bam i åldrama 5 - 12 år. Verksamhe-
ten har organiserats i samarbete med bibliotekets ungdomsavdehing.

I ett ungdomsprogam, betitlat VIETNAM I BMNNPUNKTEN framfördes
ett gruppdrama av Ray Nusselein och i regi av denne och Torbjöm Klasson och
med unga amatörer som agerande. Arrangemanget var förlagt till bibfiotekets
bokhall måndagen den 17 mars.

Ungdomsteatern på Stadsbiblioteket med Nini Widmark som ledale gav en fö-
restiillning av barn- och ungdomspjäsen "Nattens pdns€ssa" den 22 oktober
i bibliotekets hörsal. Drygt 300 barn och föriildrar triingdes och trivdes i hör-
salen.

Pensionärsverksamheten

Triiffama om liinder och landskap har rmder året utökats med en ny avdel-
ning, samma progfirm som visas för pensiontuerna på Stadsbiblioteket har vi-
sats för Drottninghögs pensionitema vid Arylen för aktningsviirda ålde$stigna.
Den nu avslutade säsongen har behandlat resmål som Riva del Sole, Italien
och inom landet Dalarna. Liksom tidigare fu avdutas det hela med resor till
ovann?imnda platser.

Filmklubben på Stadsbiblioteket har haft 150 besökande och på Drottning-
hög ett drygt 3Gtal.

Gruppverksamheten har rurder &et varit god och har spridit sig till Eskilsmin-
ne diir PRO under fuet fått en ny avdelning. Ämnesvalet har under årct varit,
litteratur, sång och musik, teater, språk, vävning och keramik. Konstsömnad
odr småslöjd har också vadt populitt.

Teateramatörerna har haft två ledare, för det sceniska har Kenneth Jansson
svarat och för det musikaliska Eric Roos. Litteraturgrupperna har letts ay

Caya Tolldn.

Pensiondremas teaterintresse har varit glädjande stort. Drygt 100 pensioniirer
iir abonnenter på Stadsteatems såmtliga pjäser.

Under året har pensiondremas studieorg. Bertha Holmberg liimnat sitt upp&ag
och ersatts av Ruth Persson.Vi tackar Bertha Holmbery för ett gott samarbete

under året. t7.



Verksamheten för handikappade

Under årct har verksamheten för de synskadade utökats med cirklar i djuppry-
kologi och engelska, djuppsykologin har letts av Fru Grete Jensen och engelskan

av I$föreståndaren och spå'kkonsulenten Willy Blazek.

Liksom föregående år har de synskadade under slöjdlåhare Rune Bengtssons

ledning bedrivit hobby och småslöjd för ett 25-tal deltagare.

De synskaclade har deltagit i teaterföreställningar och musikprogam ntu så har

varit möjligt .

De rörelsehindrades hobbyverksamhet har pågått i oför:indrad omfattning och

har haft fru Karin Dahlberg som ledare.

Verksamheten för psykiskt utvecllingsstörala har be&ivits på Vårdanstalten

Nyhem. Enklare kurser i hemkunskap, teckning odr målning '\2mt rytmisk
$mnastik har varit verksamma. Drygt so-talet utvecklingstörda har deltagit

i-verksamheten. För ett gott och intresserat ledarskap i denna angelägna verk-

samhet uttryckes ett varmt tack till fruarna Maja Johansson, Lotten Svinhuf-

rud, Anita Ädlercreutz, konstniten Geo Wide och förestånderskan (Jlla Pers-

ron. ABF,S egna ensembler har flitigt medverkat i denna verksamhet med skil-

da slag av underhälning.

Verksamheten på S:ta Maria siukhu!

I smarbete med sjukhusledningen hat ABF bedrivit en omfattande och lirut'
tig fritids- och guppverksffnhet för patientema På Sia Mada sjukhus. Ett 25-

tal studiecfuklar har bedrivit studier i engelska, matematik, maskinskrivning,
hemkunskap, porslinsmålning, teckning och må'lning samt k&sång. Dessutom

har bedrivits en mycket uppskattad film' och föreliisningsverksamhet. De om-

tyckta teater- och balettbesöken har även under den gångna saisongen arlan-
gerats i stor utsträckning.

Verksamhetsn vid Föreningen Hemgårdar

I samarbete med leclningen för Föreningen Hemgårdar har under den gångna

säsongen bedrivits ett sGtal studiecfuklar. Dessa har företädesvis imefattats i
de priktiska och estetiska ämnesområdena och i huvudsak arbetat i föreningens

egna lokaler. Oryaniserandet av verksanheten har förtj:instfullt genomförts av

iloi.t"r Suiohuf*d. ABF:s expedition har svarat för administration och seryi-

ce.

Statsbidrag

Av statsmedel hår avdelningen erhållit följande anslag:

Till studiecirkelverksarnheten och fritidsgrupperna kronor: 356.589t5.18.
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Kommunalt bidrag.

Av kommunala medel har avdelningen för sin studiecirkel-, kurs- och föreliis-
ningsverksamhet erhållit anslag i enlighet med g?illande kommunala normer.
Under verksamhets&et har uppbudts sammanlagt konor: 384.493 :-. ABF :s

och TBV:S samarbetskommittd har diirav erhållit konor 2.500:- för kostnader
i samband med höstsalong -68 och arrangörerna av "Alltid på en torsdag"
kronor 5.500:-.

För den föntåelse och uppskattning som stadens myndigheter hlidgenom visat
ABFavdelningen framför dess styrelse sitt vördsamma tack.

övriga anslag

Från skilda företag och organisadoner i staden har aYdelningen uppburit kro-
nor: 5.500:-. För v,tdefullt ekonomiskt bistånd uttalar avdehingen sitt var-

na tack.

Slutord
Det arbetsår, som redovisas i denna berättelse, uppvisar i likhet med tidigare
år, en stadig tillv:ixt av antalet studietimmar. En fortlöpande mtionalisering av
kontor$utinen har betytt att antalet studiecirklar minskat från I 174 till 1 135

under det att antalet studietimmar ökat med 2.700 timmar. Den sar[ade
gruppverksarnheten redovisar iindå en mindre ökning i antal grupper och en
ökning ay antalet studietimmar om 3.814 timmar.

Samhiills- och rättsvetenskap, dvs. företrädesvis de fackliga odl politiska med-
lemsorganisationernas verksamhet, har det gångna årct kunnat bibehålla sin
andel av den samlade verksamheten eller omkring 30%, vilket :t betydligt mer
,in riksgenomsnittet. Språ'kverksamheten fortsätter att stadigt tillviixa och i den
takt lokalproblemen kan lösas. Det estetiska iimnesområdet bibehäler sin do-
minerande stiillning även om en betydande utjiimning mellan iimnesgrupperna
har skett.

Den utåtriktade verksamheten i form av konserter, teater och litteraturarange-
mang och skilda dag av utstiillningar har mötts av stort publikintresse. Vårt
samarbete med stadens kultudnstitutioner har diirvid vadt av stort viirde.

Till våra medlemsoryanisationer, studieorganisatörer och cirkelledare vill vi
uttryckå ett varmt tack för förtroendefullt samarbete.

För det ekonomiska stöd vi uppbudt från staden, förctag och vainorganisatio-
ner, vill vi uttala vårt varma tack.

Hiilsingborg i maj 1969

Stig J. Sve son
Anna Fasth
John Johansson

Stig Fredrixon Lennart Ebbersten
Eikcustavsson Allanströw
Lennart Larsson Olle Borg
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ANSLUTNA ORGANISATIONER

Till ABF s hiilsingborgsavdelning iil nedanstående fackliga, politiska och ideella

organisationer anslutna. Under verksamhets&et har dessa medlemsorganisatio-

nei tillsammans erlagt 39.365:33 i stadgeenliga medlemsavgifter.

Fackliga organisationer;

Svenska Beklädnadsarbetateförbundet avdelning 2

Svenska Bleck- och Plåtslagareförbundet avdelning 4
Svenska Bokbindareförbundets avdelning Hiilsingborg
Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 4
Svenska Elektrikerförbrmdets avdelning 4
Svenska Fåbriksarbetareförbundets avdelning 1

Svenska Fastighetsarbetareförbundets avdelning 7

Handelsanståilldas förbunds avdelning 6

Svenska Jiimvägsmannaförbudets avdelning 32
Svenska J:imviigsmannaförbundets avdelning I 10

Svenska Jiimvägsmannaf&bundets avdetring 1 69

Svenska J:imvägsmannaförbundets åvdelning 312

Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 7

Svenska Kommunalarbetareförbundets avdehing 40
Utogafiska föreningen
Svenska Lilsmedelsarbetareförbundets avdelning 2

Svenska Metallindustdarbetareförbundets avdelning 31

Svenska Musikerförbundets avdelning 5

Svenska M åhef&brmdets avdelning 4
Svenska Postförbundets avdelring I 1

Sko- och Läderindustda{betareförbundets avdelning 3

Svenska Sko$tensfejeriarbetareförbundets avdelning 3

Svenska Teleförbundets avdelning 10
Svenska Textilarbetareförbundets avdelning 22
Svenska Transportarbetareförbundets avdelrdng 14

Svenska Tr:iinäustriarbetarcförbundets avdelning Malmöhus sektion Håilsingbory

Tlpografi ska föreningen
Vävlagareförbundets hiilsingborgsavdelning
Fackliga Centralorganisationen

Politiska organisationer:

H:ilsingborgs fu betatekommun
Hiilsingborgs Kommunistiska Arbetarekommun
H:ilsingborgs Nona Socialdemokratiskå Kvinnoklubb
Hlilsingborgs Socialdemokratiska Kvinnoklubb
Råå Socialdemokatiska Kvinnoklubb
Råå-Ramlösa Socialdemokratiska s:illskaP



Socialdemokratiska föreningen
Kristna Socialdemokratiska gruppen
Samarbetskretsen av SSU
SSU-Elineberg
SSU-Non
SSU-H:ilsingborgsklubben
SSU.I,'NIK

/i ldeellaorganilationer:

DHR:s södra östrill
DHR:s lokalavdelning
Föreningen för Astma-Allergi
Folkdansens vänner

/\ Föreningen för Hjiirt- och Lrmgsjuka
Fritidsklubben Lyckan
HSB Håilsingborg
Hiilsingborgs Skyddssammadtförening
EskilsminaeKooperati Kvinnogille
Hiilsingborgs Koopemtiva Kvinnogille
Hlilsingborgs östra Kooperativa Kvinnogille
Hiilsingborgs Korporationsidrottsförbund
Hälsingborgs Idrottsfötening
Hiilsingborgs Nykterhetsförbund
Hobbyklubben Pantem
I&ottsföreningen Kåmraterna

Koloniföreningamas Samorganisation
La Espero, Hiilsingborgs Esperantosiillskap
Luggudegillet
Manskören Harmoni
Manskören Lyran

/A MotormiinnensHelnykterhetsförbund
Nona Skånes Hyresgästförcning
Nya Frimiirksklubben
Svensk Trädgårtlsungdom
Tullmannaförbundets håilsingborgsavdelning
Hiilsingborgs Pensioniirsföreningar PRO
Unga ömar
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RÄKENSKAPSBERÄTTELSE FöR

Vsrksåmhetsåret

AVDELNINGENS EKONOMISKA

Skulder:

K?illskatt
DiveÄe kleditoter

19.632:-
2.47O:74
7 .700'.-

17 .864:44
4.370..-

34.125:-
1O0:-

63.772trs

150.O3423

Inteckning
Magnaryslotteriet
Jubileumsinsamlingen
V?ndeminsk, Magnarp
Stipendiefond
Bget kapital .

Kostnader:

AYskrivning inventarier . ' '...
Löner o årvoden
Sociala avgifter
Resor och traktamenten' . . .

Propagandakostnader.. ... .

Expeditionskostnader .......
Lokalkostnader
Studiecirklar
Annan bilclningsverk. . . . . . . 9l 'O17:43
övrigverksamfiet 34'181:67

Orgairisationskost. 5 '636:14
Diierse kostnader 16.665:71 

^Kronor 1.121.493:65

AVDELNINGENS EKONOMISKA

VINST - OCH

30.288:64
165. 37 5:-
26.663'.-

7 .573:4O
28.953:10
18.5 39:14
72.853:69

623.746:73

2.352:05
6.660:46 

^i51.342:17
t24'.49

2.37O:62
19.836:55
1.395:-

58.500:-
5 60:-

l:-
143.142:A

Tillgångar:

Kassa...,
Postgtuo . .

Bankgiro .

SverigesKrcötbank... : .....
övriga Banker
Dive$e debitorer
ABF:s Studieork.
Magnarp .

Aktier o andelar
Inventader

Kronor
22.



ABF:s HÄLSINGBORGSAVDELNING

1968/69

STÄLLNING PER DEN 1 MÄJ 1968

Tillgångar:

Kassa....
Postgfo , .

d\ Bankgtuo.
Sveriges Kreditbank
övriga banker. .

Maglary .

Inventarier

,^ Aktier o andelar
' Diverse debitorer .. .

ABFs Studieorkester.... ..
Kronor

43:51
I .715 :68

76.97941
1 18:36

2.263:97
58.500:-

1:-
5 60:-

8.052:70
1.800:-

15O.034:23

FöRLUSTKONTO

lntiikter: Statsbidr^E . . . . . . ........ 356'589t5
Kommnnala bidrag . . . . . . .. 384.493:-
öwigaanslag. 5'500:-
MedlemsaYgifter .. 39.365:33
Deltagareawifter o förmedl. matedal ...227.818:72
Delt.avg, ftån aruran bildningsverksamhet . . . . . . . . 88.660:36
Intäktsråintor 4.562:28
Reglering av lån (Felbokf. 67168) 4.700:-
Ärets förlust 9.804:21

Kronor 1.121.493:65

STÄLLNING PER DEN 30 APRIL 1969

Skulder: K?illskatt ..... 23.661'.-

,'\ Restskatt. 3.936'-
' Diverse keditorer . . . . . 3.887:16

Inteckning. 2.000:-
Fackföreningsavg. 900:-
VitdeminskningMagMrp...... ...... 34.125'.-
Jubileumsfond 4 .370'.-
Magnarpslotteriet 16.1'95:34
Stipendiefond 100:-
EeetkaPital 'Kr;;;; 'rffi

f\
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Revisorernas utlåtande

Unde ecknade revisorer, vilka granskat ABF:S hiilsingborgsavdelnings riiken-

skaper, har funnit dessa rätt ocli vlil förda, alla Poster styrkla med Yed€rbörli-

ea verifikationer samt i överensstämmelse med proiokoll, vilka vi tagit del av'
"Den kontanta kassan, bankhandlingar och Postgiro har kontroll€rats utan an-

miirkningar.

Vi föreslår rläför att stydsen beYiljas ansvarsfrihet för den tid revisionen om-

faltar.

Hailsingbo4 i juni 1969

Bertil Pettersson William Jonsson Harry Nordqvist
Revisorer

Stadsrevisionens i Hiilsingborg utsedde revisor, Kanslist K'G' Schumacher'

har ganskat avdelningens räkenskaper.

offset?
lroktryck

kontorsofls

NP-TRYCK X AKTIEBOLAG
HÄSTHAGSVAGeN te X 25005 HALSINGBoRG

1D
I

set?

lel- varcl 042114 445Q
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ABF:s STUDIE- OCH UNGDOMSGÄRD

T MAGNARPSGARDEN
lisser i sommorfosro Biörkhose4-3 km
norr om SköldeNiken3 stotron (,ördens
huvudbvoqnod inrvmmer förelösnins$ol,
somlin<is:-och 3öllakoo!.un, fvro 3-bödd$
rum, kdk, matsol 5ohi personökum Des3-
utom finni en onnexbvqqnod ;nnehållon-
d6 lG-]2 s6noololrer.
Moonorosoårdäir ör ideolisk för såvöl
lanåre åoä kortore besök. I hån ov ur
rynire under sommormönode.no finn'
del möil;shet till 3enestefti3lel3s

I UIFLYKISTÄAI
Genom sitl vockro löo€ och lrivsommo
öhoivnind. med Döiliohet lill dvkopp-
li.di. .ir iloonorosoÄrlen ett lömoliol ut-
fly[irmå|. Kärfe lerveros €fter förbeslöll-
nrng.

I KURSER & KONFERENSER
MddndrDsdården- som ör vinl€rbonod och
d. ålidlJod. stör öoDen för ku6er och
konfeienser under lelo 6ret. Förelös
ninossol och söllskoDsrun ör ulmärho
lok;ler för förelö3ninoor, konferenser,
druooorbelen och övrio-o hilhöronde ok-
iiviieter. Mol 3€rveroi i 3ombond m€d
tu6er och konfersnser efter förbe3l6ll-
ning.

I LaGERUV
Moqnorpsq8rden lömpor sio 6ven för
minilre läoer. Tomlen qer ulrynme för
co 20 töll och lomtidisl pldh för l6geF
livels övriso oklivileler. Omgivningsn
ser de$utom möilishet lill lporl- och
friluflrtövl;nsor.

TORHYRNING GENOM ABF:s EXPEDITION'

FOIKETS HUS, HATSINGBORG, TET, II 46 99
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