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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID
ÅRS M ÖTE

med ABF :s helsingborgsavdelning
onsdagen den 14 juni 1972 kl. 18.30

i Stadsbibliotekets hörsal

a
1. fusmötets tippnande och fastställande av dagordning.

2. ABF:s föreningsteater i "En salig blandning".

3. Val av justeringsmän.

4. \'al av årsmötespresid iu m. A
5. Behandling av verksamhetsberärteLsen för är 1971/72-

6. Behandling av ekonomisk berättelse jämte revisorernas yttrande.

7. Beslut om ansvarsfrihet.

8. Förslag om ändring av verksamhetsårets omfattning enl. ABF:s
normalstadgar.

9. Budgetförslag för verksamhetsåret 1972/73.

10. Rapport om verksamheten vid Magnarpsgården.

11. Val av
a) Kassör för två år (avg. Stig Fredrixon).
b) Fyra o,rdinarie ledamöter för två år ( avg. Allan Ström, John

Johansson, Lennart Larsson och Olle Borg).
c) Tre suppleanter för ett år (avg. Birger Håkansson, Stig-Äke

Sjödahl och Bertil Roos).
d) Tre revisorer för ett år (avg. Bertil Pettersson, Harry Nord- 

^
qvist och William Johnsson).

e) Två revisorssuppleanter för ett år (avg. Anna-Brita Johansson
och Henning Andersson ) ,

12. Den kommande verksamhetens nvheter-

13. Ärsmötets avslutning. 
^
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VERKSAMHETSBERATTELSE

VERKSAMHETEN

ABF :s helsingborgsavdelning
I maj l97l-30 april 1972

STYRELSDN

Lars-Erik Larsson, ordförande, Stig Fredrixon, kassör, Lennart Ebber-
sten, vice ordförande, Anna Fasth, avdelningens sekretera.re, Erik Gus-
tavsson, vice sekreterare, Allan Ström, Lennart Larsson, John Johans-
son och Olle Borg, ledamöter utan särskild funktion.
Suppleanter

Birger Håkansson, Bertil Roos och Stig-Åke Sjödahl.
Arbetsutskott

Lars-Erik Larsson, Stig Fredrixon och Gösta Hiibinette med Lennart
Ebbersten som suppleant.

RDVISORER

Bertil Pettersson, Harry Nordqvist och William Johnsson med Anna-
Srita Johansson och Henning Andersson som suppleanter.

Avdelningens räkenskaper har siflergranskats av Helsingborgs Kom-
muns Revisionskontor.

Kanslist K.-G. Schumacher har på Kommunrevisionens uppdrag
granskat f örvaltningen.

EXPEDITIONEN
Till ABF:s expedition har samordnats följande andra funktioner:

Nordvästskånska Skådebanan, Helsingborgs Inva,ndrar-Service, Konst-
främja,ndets konstförmedling, FN-föreningen, Magnarpgården och För-
eningsteatern i Skåne. Härutöver svarar expeditionen för en betydande
kontorsteknisk service till medlemsorganisationerna och nyssnämnda
samordnade f unltioner.

Expeditionen betjänas av två heltidsanställda och fyra deltidsanställ-
da samt fyra AMS-anställda vaktmästare.

För instruktions- och organisationsarbetet svarar fem heltidsanställda
funktionärer. Under året har mer än 200 cirkelledare varit i tjänst vid
ABF-avdelningen. Under året har ABF-kommitt6er i de tidigare [rans-
kommuoerna knutits till ABF-expeditionen.



REPRESENTATION

Styrelsens ledamöter och persona:len har representerat avdelningen
vid förbundets, distriktets och medlemsorganisationernas konferenser.
Avdelningen är representerad i FN-föreningen, Helsingborgs Konsu-
mentkommitt6, Invandrar-Service, Nordvästskårnska Skådebanan, Hel-
singborgs Vuxenutbildningsråd och Uttagningsnärrmden för vuxenstu-
dier vid Vuxengynmasiet samt i styrelsen för ABF :s Skånedistrikt.

REPRESENTANTSKAPSMÖTE

Fredagen den 11 juni 1971 samlades medlemsorganisationernas valda
ombud till årsmöte i Stadsbiblioteke,ts hörsal.

Presenterades där avdelningens senaste tillskott til'l ensemblefloran,
The Körbeats, som under Tuwe Anderssons ledning framförde en sång-
konsert till ombudens höga gillande.

Årsmötet utsåg Erik Gran6li att leda förhandlingarna och denne kun-
de klubbfästa enhälliga godkännande av styrelsens och revjsorernas be-
rättelser. Årsmötet beslöt omvälja avgående ordinarie ledamöter samt
efter suppleanten Helmer Lyberg, vilken bett att inte få ifrågakomma,
nyvålja Bertil Roos. Avgående revisorer jämte suppleanter för dessa åter-
valdes,

ABF:s dåvarande studierektor S.-A. Stahre avslutade årsmötet med
ett anföra,nde kring temat ABF och framtiden. Med anledning av sin
avgång från studierektorstjänsten uppva,ktades Stahre med en keramik-
pjäs och ombudens livliga bifall. Brevskolans rektor K.-E. Wåhlström
gästade också avdelningens årsmöte, som utgjorde slutet på det 50:e
r,erksamhetsåret.
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VERKSAMHETEN I SIFFROR

Studie-Ant. crrklar

2.120
7 .+94
1.160
4.355
5.593

196 6.096
10 271

191 5.683
63 1.7 40

62
308

+B
137
211,

Religion, {ilosofi, psykologi och un-
dervisning

Språk. språkvetenskap . ........ .

Svenska Iör invandrare
Litteratur,, konst, teater, film ....
Musik . .
Samhälls- och rättsvetenskap . ...,
Teknik, industri, kommunikation . .

Ekonomi och näringsväsen . . . .. .

Naturvetenskap, rnedicin, idrott ..
Summa: 1.226 34.512 10.692

Prioriterad studiecirkelverksamhet

Av ovannämnda studiecirkelstatistik har följande verksamhet utgjort
s.k. prioriterade studiecirklar :

Antal delt.

662
2.+58

426
1.210
1.7 65
1.825

59
1.7 52

535

17 cirklar med 165 delt. och 475 studietim.
20 cirklar med 154 delt. och 744 studietim.

206 cirklar med 1.659 delt. och 4.886 studietim.
177 cirklar med 1.214 delt. och 5.465 studietim.
42 cirklar med 227 delt. och 1.278 studietim.

Maternatik
Svenska språket . ... .

Engelskaspräket.....
Samhälls- och rättsvet.
Handik.cirklar m. prio

Sumrna: 462 cirklar med 3.419 delt. och 12.848 studietim.

Till stor del utgöres deltagarna i denna verksamhet av våra medlems-
organisationers med,lemmar och är i stort sett också resultatet av avdel-

,r, ningens uppsökande vuxenutbildningsverksamhet.
I kommunens Vuxenutbildningsråd är Gösta Hiibinette ledamot med

Stig Jönsson som suppleant.

KURS- OCH KONFERENSVERKSAMHETEN

^ 
4/5.71 Konsth an tverksledarko,nferens

7 8/5.71 Styrelse- och organisatörskurs
B/5.71 Arbetarskyddskurs

7-B/5.11 M l-kurs, språkledare
14-15/5.71 O l-kurs

15/5.71 Pedagogdag
22-23/5.7 1 Styrelse- och studieorg.kurs

3 tim. 11 delt.
i4 tim. 32 delt.
8 tim. 24 delt.

i4 tim. 20 delt.
14 tim. 30 delt.
7 tim. 38 delt.

12 tim. 39 delt.



4-5/6.71
8/6.7 r

I tt/6.7 t

17 /8.71
20-2r/8.71
27 

-28/8.7130/8.71

3-+/9.71
3-4/9.71

9/9.71
5-10/9.71

10-11/9.7 |
11/9.71

11-12/9.71
14/9.71
t7 /9.71

17 
-18/9.711B/9.71

20/9.71
2+,25/9.71
24-25/9.71
2+ 25/9.71

11/10.71
15-16/10.71
16,17 /10.71
16-17 /10.71
22-23/ 10.71
23-2+/10.71
23-2+/10.71
29-30/ 10.7 t

30/10.71

B/11.71
12-13/11 .71

3/ 12.71
+/ 12.71

3-+t12.71

7/1.72
t0/t.72
t7/1.72

t3/2.72
14/2.72

+

Ordförandekurs
Studieorganisatörskonf erens
Tätortskonferens

Il{usi.kledarkonf erens
Kommunalpolitisk kurs
Vuxenutbildning/Medlemsskolning
Konsthantverksledarkonf erens

FCO-kurs
Kooperativ kurs : Dyrt eller billigt
Internationella f rägor
M 2-kurs
Organisationskurs
Språkledarkonferens
Trafiksäkerhetskurs
Internationella frägor
Musikledarkonferens
Facklig juridik 4
\{edlem driver påÅonferens
Konsthantverksledarkonferens
M 1-krrrs
M l-kurs
Konsumentpolitisk kurs

Språkledarkonferens
NI 2-kurs
Mötesteknik
Fackföreningskunskap
M 2-kurs
Mötesteknik
Orga,nisationskunskap
M 2-kurs
Fria aborterÅonferens

Språkledarkonferens
Förvalta eller förvandla

Sverige och EEC
Tolkkonferens
Ordförandekurs

Musikledarkonferens
Språkledarkonferens
EEC-konferens

Konsumentkonf erens/kurs
Språkledarkonferens

12 tim. 38 delt.
5 tim. 12 delt.

15 tim. 22 delt.

3 tim. 14 delt.
10 tim. 45 delt.
10 tim. 42 delt.
3 tim. 9 delt.

12 tim.
10 tim.
4 ti:n.

34 tim.
14 tim.
4 tim.

15 tim.
4 tim.
3 tim.

12 tim.
7 tim.
3 tim.

14 tim.
14 tim.
12 tim.

33 delt. if
29 delt.

125 delt.
32 delt.
45 delt.
28 delt. fr
24 delt.
35 delt.
10 delt.
44 delt.
64 delt.
12 delt.
24 delt.
25 delt.
39 delt.

4 tim- 25 delt.
11 tim. 24 delt.
12 tim. 27 delc.
12 tim. 26 delt.
11 tim. 24 delt.
12 tim. 34 delt.
12 tim. 35 delt.
I 1 tim- 24 delt.
5 tim. 30 delt.

4 tim- 26 delt.
10 tim. 32 delt.

4 tim. 45 delt.
6 tim. 42 delt.

10 tim. 41 delt. ft
3 tim. 16 delt.
4 tim. 28 delt.
4 tim. 325 delt.

ö

6 tim. 56 delt.
4 tim. 25 delt.



3,/3.72 Musikledarkonferens
10-\l/3.72 M 1-kurs
11-12/3.72 Socialvården 

- 
välfärd eller slöseri

13/3.72 Språkledarkonferens
23/3,7 2 Korsthantverksledarkonferens

7 / 4.7 2 Mtikledatkonferens
B 9/4.72 l'öreningskunskap

A 12/4.72 lnrernalionella frågor
I 2/4.72 Studieorganisatörskonferens

14-15/4.72 Facklig juridik 1

17 /4.72 Sptäkledarkonferens
2l-22/4.72 O l-kurs

.\ 27 28/+.72 Arbetsmiljö 2
2814.72 Företagsekonomi

28-29 /+.7 2 I'ackföreningskunskap

Summa 63 konferenser/kurser omfattande 559 timmar med 2.327 del-
tagare.

^
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3 tim. 17 delt.
14 tim. 37 delt.
10 tim. 32 delt.
4 tilr'. 27 del't.
3 tim. 12 delt.

3 tim. 13 delt.
10 tim. 27 delt.
4 tim. 95 delt.
6 tim. 10 delt.

14 tim. 32 delt.
4 tirn. 24 delt.

14 tim. 32 delt.
18 tim. 48 delt.
4 tim- 58 delt-

11 tim. 33 delt.



ÄNNAN BILDNINGS.
VERKSAMHET

OFFENTLIGA FÖRELÄSNINGAR

9 sept. 1971 "solidaritet hemma och ute", Föreläsare riksdagsleda- fi
moten Birgitta Dahl i Folkets Hus B-sal inför drygt 100
deltagare. ABF:s föreningsteater visade biståndsdramat
"Vår utsände".

14 sept. 1971 "Biståndsverksamhet i u-land". Föreläsning i Stadsbib-
liotekets hörsal av Pierre Schori. Trubaduren Jan Nor- fi
mann sjöng visor och protestsånger från skilda delar av
den tredje världen.

16 sept. 1971 "Fru Musica i Kattarp och klockaren i Välinge". Kåseri
med sångillustrationer presenterades i Mörarps skola av
rektor Karl Salomonsson, sångaren Sven Lundin och
musikdirektör Per Mårtenson. Stadsbiblioteket var med-
arrangör.

20 s€pt. 1971 "Affischkonst förr och nu". Konstföreläsning av konstnär
Knut Grane i Bibliotekets hörsal.

4 okt. 1971 Per Drougge föreläste under rubriken "Konst och enga-
gemang" i Bibliotekets hörsal.

1i okt. 1971 Kring ämnet "Primitiv konst" talade konstkritikern Viola
Robertsson. Föreläsningen ingick i programmet för
"Höstsamling -71" i Stadsbiblioteket.

13 okt. 1971 Uno "Myggan" Erikson kåserade om och spelade upp sin
unika samling av garnla inspelningar av Birger Sjöbergs 

^visor i Stadsbibliotekets hörsal.

14 okt. 1971 Presenterades samrna program i biblioteksfi,lialen i Laröd.
Båda {öreläsningarna arrangerades i samarbete med
Stadsbiblioteket.

3 dec. 1971 "EEC och arbetsmarknadsfrågor" i Folkets Hus B-sal. 4.
Adjuxkt Leif Dahlberg ,föreläste inför ett 60-tal petsoner. ''
FCO och SSIJ var medarrangörer.

9 dec. 1971 Sven Gillsäter och Haniet Forssell föreläste, sjöng och
visade bilder från sin vistelse på Falklandsöarna i Stads-
bibliotekets hörsal inför 180 personer. Stadsbiblioteket
var medarrangör.

6



17 jan. 1972 "Bn socialist ser på EEC" var rubriken för f. brittiske ut-
rikesministern George Brown vid ett möte i Folkets Hus
A-sal inför drygt 300 personer. Chefred. Björn Ahlander
svarad€ för utfrågningen. FCO-ABF arrangerade.

9 febr. 1972 Kring problemet "Natur-Teknik-Miljö" föreläste stads-
onbudsman Hjalmar Lindström inför ett 60-tal åhörare
i Bibliotekets hörsal. Botaniska föreningen var medar-
rangör.

23 marc 1972 Stadstrådgårdsmästare Stig Billing föreläste och visade
bilder kring frågan "Parker - behövs dom?" Mer än
100-talet åhöde, frågade och diskuterade frågan i Stads-
bibliotekets hörsal där Helsingborgs Trädgårdsfcirening
var medarrangör.

6 april 1972 I anslutning till Birger Sjöberg-sällskapets årsmöte ar-
rang€rades i samarbete med sällskapet och Stadsbitrlio-
teket ett Birger Sjöberg-program i vilket fil. lic. Ingvar
Wizelius kåserade och Frank Johnsson sjömg visor ur
Fridas Bok. Hörsalen var mer än fullsatt.

INTERNA FÖRELÄSNINGAR

1 sept. 1971 För Helsingborgs Socialdemokratiska Kvinnoklubb redo-
gjorde SlDA-medarbetare T'horsten Ni'lsson för den
svenska Ulandshjälpen nu och i framtiden. Ett femtiotal
kvinnoklubbister deltog i mötet som hölls i HSB-salön.

9 sept. 1971 Riksdagsledamoten Birgitta Dahl föreläste inför drygt
400 eler,^er på Elinebergsskolan om Ulandsbistånd och

^ 
internationeila befrielser-örelser.

14 sept. 197i I samma ämne föreläste sekr. Pierre Schori inför 260 ele-
vsr vid Magnus Stenbocksskolan. Trutraduren Jan Nor-
man medver.kade med visor och protestsånger.

Föreläsningsserie

För de grafiska fackens skyddsombud föreläste yrkes-
insp. Nore Bentz och ombudsman Nicefor Czehovski.

Föreläsningsserie

I samaritutbildningen, som arrangeras i samarbete med
Skyddssamaritföreningen, medverkade dr. Hans Huldt



vid fem föreläsningskvällar. Plan.ass. Inga-Britt Jager-
heim medverkade med föreläsningar i ämnet ergonomi.

Förel.iåsningsserie

I vårdpersonalens 7 föreläsningskvällar i Clemensskolans
aula medverkade doc. Ole Obrandt, doc, Hans Krook,
dr. Lars Rosendahl, dr. Jörgen Ried, dr. Olle Wiklander,
landstingsrådet B. Göransson och dr. Gösta Timberg.
Mer än 400 vårdanställda deltog iserien som arrange-
rats i samarbete med sjukvårdens företagsnämnd och
TBV.

Vid en lördagskonferens i Bibliotekets hörsal penetrera-
des abortlagsutredningens förslag och reservationer av
sekr. Elisabeth Wettergren tillsamman med representan-
ter för SSKF, SSU och Broderskapsrörelsen i ftommunen.
Kvinnoklubbarnas samarbetskomrnitt6 var medarrangör.

Vid en söndagskonferens kring konsumentpoli iska frågo"
medverkade riksdagsledamöterna Anna-Lisa Lew6n-
Eliasson och Grethe Lundblad samt sekr. Stellan Ahn-
feldt. Konferensen hölls på Rest. Kvarnen för represen-
tanter från kvinnoklubbarna och arbetarekommunerna i
nv. Skåne. SSKF :s krets I var medarrangör.

För kontaktombud inom Handels avd. 6 föreläste social-
insp. Gunnar Nyberg om socialvårdsproblem i nuet och
framtiden vid ett sammandrag på Reso-örenäs.

För kommunens socialdemokra'tiska kvinnoklubbister re-
dovisade folkskolläraren lizzie Holmqvist sina intryck
från en studieresa i Zambia i Folkets Hus A-sal inför ett
hundratal åhörare. I mötets lättare avdelning medverka-
de skådespelerskan Gunilla Sundberg och ABF:s drag-
spelsorkester, Medarrangör var SSKF:s samalbetskom-
mitt6.

För skyddsombuden inom Kommunal 40 sekt. 6 föreläste
landstingots tekniske chef, Stig Sanddn, om skyddsarbete,
företagshälsovård och ergonomi inom landstingets vård-
arbetsplatser. Föreläsningarna hölls på Ramlösa Gästis
med 5o-talet deltagare.

Om "Aktieågande och medinflytande" föreläste för-
bundsordförande Bosse Ringholm inför drygt 60 åhörare
i Borgen. "Hålligångarna" svarade för den lättare avdel-
ningen. FCO och SSU var medarrangörer.

^l
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Of f entliga musikarrangemang

11 aug. 1971 "Höstagille" med Nordvästskånska Folkdanskretsen och
spelmanslaget i Slottshagen. PubU,kantal ca 3.000 perso-
ner. Medarr. Turistföreningen och Rikskonserter.

30 sept. 1971 Regionsmusikens Salongsensemble under ledning av Hel-
le Ros6n gav vernissagekonsert i Stadsbibliotekets hörsal
inför hundratalet åhörare. Lättare klassiska orkester-
stycken stod på programmet,

17 okt. 1971 Konsert med dubbelpianisterna Hans Pålsson och Amalie
Malling i Konserthuset. På programmet kompooitioner
av Ravel, Stravinskij, Debussy, Hovland och Lutoslawski.
Drygt 400 åhörare.

18 nov. 1971 Jazz-konseft i Norrlyckeskolans aula med Regionsmusi-
ke.ns Storband under ledning av Gert-Åke Wallden. Stor-
bandsjazz {örr och nu stod på programmet. Ett hundra-
tajl personer besökte avdelningens första konsert i den
vidgade kommunen.

7 febr.1972 Mozart-konsert på tidstroget hammarklaver i Stadsbib-
Iiotekets hörsal med konsertpianisten Ernst Gröschel frän
Niirnberg. Publiken uppgick till ca 150 personer och
Stadsbiblioteket var medanrangör.

24 febr. 1972 Mogens Ellegaards Trio konserterade i Stadsbibliotekets
hörsal inför drygt 150 personer. På programmet stod ute-
slutande modernistisk musik för dragspel och slagverk.

14 mars 1972 Gästspel av den internationellt kända Benthien-Kvartet-
ten i Stadsbib'liotekets hörsal. Konserten samlade inemot
150 åhörare och kvartetten valde att fuamföra stråkkvar-
tetter av Hayden, Beethoven och Werle. Stadsbiblioteket
var medarrangör.

19 april 1972 Pop-Jazz-konsert med Solar Plexus och Tommy KiiTberg
i Stadsbibliotekets bokhall. Stadsbiblioteket var medar-
rangör och arrangemanget samlade mer än 350 åhörare,
företrädesvis ungdomar.

Interna rnusikarrangemang

24 sept. 1971 Kristianstads Brassensemble gav en konsert för kursdel-
tagarna på Reso-Örenäs.

30 sept. 1971 Kristianstads Salongsensemble gav en konsert för pati-
enterna vid S: ta Maria sjukhus.



11 nov. 1971

18 nov. 1971

21 okt. 1971 Folksångprogram med Fred och Mary Hartley i Stads-
bibliotekets hörsal för pensionärer. Drygt 150 personer
ähörde konserten.

21 okt. 1971 Samma konsert gavs för patienterna vid S:ta Maria
sjukhus.

Ystads Brassensemble konserterade för patienter vid S:ta
Maria sjukhus.

E'n brassensemble ur Kristianstads Regionmusik gav en
konsert för hundratalet pensionärer i Stadsbibliotekets
hörsal. Lättare klassiskt för mässingsblåsare stod på pro-
grammet.

Samma ensemble gav motsvarande konsert för patien-
terna på Nyhem. Ett 50-tal patienter lyssnade till kon-
serten.

Flarnencosångerskan Eva Möller gav en konsert för pen-
sionärer i Stadsbibliotekets hörsal. Drygt 100 pensionä-
rer åhörde konserten.

Eva Möller gav en liknande konsert för ca 60 patienter
vid vårdanstalten Nyhem.

En underhållningsensemble ur Kristianstads Regionmu-
sik presenterade lättare klassisk musik för pensionärer i
Bibliotekets hörsal.

Samma ensemble gav en konsert för patienterna vid S:ta
Maria sjukhus. Inemot 100 patienter åhörde konserten.

Brassensemblen ur Kristianstads Regionmusik gav en
konsert för FCO:s representantskap. Drygt 100 fackliga
representanter var närvarande.

Ovannämnda ensemble gav en konsert i samband med
Vårutställningen på Vikingsbergs Konstmuseum,

^l
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27 jan.1972

27 jan.1972

9 mars 1972

9 mars 1972

13 mars 1972

14 april1972
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UTSTÄLLNINGAR

Rikare fritid med ABF,2\/4-215 /'lF
Utställningen som framställts av personalen på ABF:s exp. ingick i

den större utställningen "Fritid 71" på Råå Vallar. Besökare ca 10.000.

Rikare fritid med ABF, l9-23l5
Avdelningen deltog med denna utställning i Hbg-utställningars "Hob-

by 71". Utöver skärmutställningen visads hur arbetet i keramik och

10
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ia

batikcirklarna bedrivs. För denna demonstration svarade cirkelledarna
Berit Hedlund och Berit Persson. Besökare ca 15.000.

Cubansk af fischkonst, 5-1 1/9

Utställningen som framställts av ABF och Konstfrämjandet visades i
Stadsbibliotekets bokhall. De kraftfulla och färgstarka affischerna blev
ett uppskattat inslag i biblioteksbilden. Besökare ca 3.000.

Bilder från Tanzania, 13-18/9
Även denna utställning visades i Stadsbibliotekets bokhall och ingick

i SAP och ABF :s aktivitet "Solidaritet hemma och ute". Utställningen
som sammanställts av ABF och SIDA gav genom sina fotomontage en
inblick i Tanzanias utvecklingsarbete. Besökare ca 3.000,

Höstsamling 7l , 30/9-17 ll0
Årets stora konstutställning i Stadsbiblioteket blev som föregångarna

ett lyckat anangemang.
Utställningen, som sammanstållts av konstnärerna Staffan Nihldn och

Nils Ingvar Nilsson, blev hängd av intendent L. G. Kindström. 11 konst-
närer deltog med 80 verk. I anslutning till utställningen gjordes följande
arrangemang.

Teater: "Jungfruleken" och "Tjenare Mollberg här dansar Rönner-
dahl".

Konstföreläsningar : "Konst och engagemang" med Per Drougge samt
"Primitiv konst" med Viola Robertsson.

Konserter: Populärkonsert med Regionmusiken från Kristianstad och
Kammarko,nsert med Helsingborgs Kammarmusikf örening.

Kåseri: "Birger Sjöberg på grammofon" med Uno "Myggan" Erics-
son. Besökare ca 5.000.

På verkstadsgolvet, 8-1 3/l 1

Metalls och ABF:s omtalade utställning visades i Bibliotekets entr6-
hall. Besökare ca 3.000.

Får en bofink . . ., 17-29/l
B0-talet grafiska bilder och skulpturer ur Konstfrämjandets produk-

tion hade sammanställts till en pedagogisk utställning där frågan man
ställde "Får konst se ut hur som helst". Besökare ca 6.000.

Arets bild, 612-413
Pressfotoutställningen i Sibliotekets entr6hall innehöll 56 bilder tagna
av 12 fotografer. För hängning av bilderna svarade intendent L. G.
Kindström som också ingick i jur1"n tillsamman med red. Alf Mattes-
son och ing. Sten Veige. Segrande bild var tagen av Eje Sjölander. Pu-
blikens val föll på ett foto av Lars Hansare. Olle Markbo fick pris för
{örst öppnade råtta tips. Besökare ca 6.000.

{,\
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TEATERARRANGEMANG
Då det vid höstterminerrs början stod klart att Stadsteatern skulle få

mycket stora svårigheter med att driva biblioteksscenen ökade ABF-
avdelningen sina insatser. ABF har således ställt regissör till förfogande
för två av Stadsteaterns tre uppsättningar samt genom ABF:s För-
eningsteater svarat för tre pjäser.

Vidare har ABF svarat för "T'yst teaters" succ6framträdande på bib-
lioteksscenen.

Följande pjåser har visats: "Jungfruleken" regi ABF, "Tjenare Moll-
berg - här dansar Rönnerdahl" ABF:s För€ningsteater, "Luftbubb-
lor" ABF:s Föreningsteater, "Den starkare", "En skorsten på huvet"
ABF:s Föreningsteater samt "Den vita horan" regi ABF.

Avdelningen har också haft helabonnemang på Stadsteatern. De pjä-
ser som ABF-arna har erbjudits se är: "Trettondagsafton", "Tillstån-
det", "Vid läglig lågenhet", "Min vän Harvey" samt "Vildanden". Att
dessa helabonnemang väckt berättigat intresse kan utläsas av den stora
biljettf örsäljningen.

"Alltid på en torsdag"

Åtta arrangemang ingick i årets upplaga av sommarserien "Alltid på
en torsdag" i Stadsbiblioteket. Följande ensembler och enskilda med-
verkade: Helsingborgs Symfoniorkester, rektor Karl Salomonsson och
sångaren Sven Lundin, Teatergruppen Proteus, sångerskan Evy Brå-
hammar och pianisten Jan-Åke Larson, Folkdansens Vänaer, sång- och
musikgruppen ARS VIVA och sångaren Lars-Bertil Jönsson och musik-
dir. Einar Nilsson. Arrangemangen samlade som vanligt god publik-
anslutning. Kommunen lämnade, liksom tidigare, ekonomiskt s öd ät
sommarserien. Turistföreningen var medarrangör.

^l

^!"

.$-"
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ENSEMBLEVERKSAMHETEN

SÅNG- OCH MUSIKVERKSAMHETEN

Nya musiklokaler
Vid årsskiftet flyttade den centrala musikverksamheten in i nya loka-

ler på Södergatan 57. Lokalerna har efter renovering blivit ändamåls-
enliga studielokaler. Flyttningen har rönt stor uppskattning ifrån både
ledare som deltagare.

Musikcirklarna
Antalet allmänna musikcirklar har under året hållits konstant, där-

emot har antaiet skolgrupper minskat. Detta troligen en naturlig reak-
tion av en ökad aktivitet från den Kommunala musikskolan i stadens
ytterområden.

Samspelsvecka

IJnder andra veckan i mars samlades deltagarna från den centrala
musikverksamheten till samspelskvällar i Folkets Hus C-sal. Verksam-
heten avsåg att öka deltagamas känsla för samspel, samt att få ökade
kunskaper om ensemblemusik. Ledare var musikerna Bernt Sjunnesson
och Bror Johansson. Aktiviteten rönte stort gillande av deitagarna som
önskade fler veckor av liknande slag.

ABF-ensemblerna
Ensemblerna har liksom föregående år flitigt använts i olika slag av

arrangemang, anordnade av kommunen, vårdinrättningar och i för-
eningssammanhang.

Nämnas bör den turn6 som stråkensemblen gjorde under sommaren
på stadens gräsmattor både i parker och på bostadsområdena. Arrangör
för gräsmattsturn6n var Helsingborgs Fritidsnämnd.

Dragspelsorkestern under ledning av Ivan Dahl och sånggruppen
"Hålligångarna" under ledning av Tuwe Andersson bör också nämnas.

Musikledarutbildning
Avdelningens musikledare har under året studerat Harmonilära och

Blockflöjt för att ytterligare förkovra sig. Ledare för grupperna har
varit Bernt Sjunnesson.

ABF:s Musikförening
Under tiden 2-5 juli -71 deltog ABF:s Musikförening i en interna-

tionell musikfestival i Hamar, Norge. I festivalens tävlingsmoment pla-
cerade sig orkestern på en tredje plats i sin klass. Denna placering ansåg
musikerna som mer än tillfredsstä,llande.

{,\
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Orkestern har också under året skaffat sig en ny och modern reper-
toar, som styrelsen i orkestern med hjälp av dirigenten Bernt Sjunnes-
son plockat fram,

Anslutna musikorganisationer

Anslutna till avdelningens musikverksamhet är manskörerna Lyran
och Harmoni, Hembygdskören och Hemvärnets blåsorkester.

ABF:s föreningsteater

I samarbete med ABF:s Skånedistrikt bedrives sedan i augusti månad

1971 en uppsökande teaterverksamhet, placerad i Helsingborg. Ensemb-

len bestå rav skådespelarna Barbro Söderqvist, Gunilla Sundberg-Poppe,
Ingvar Andersson oih Bost" Andersson. Regissör och tonstnärlig Jedare

ärkaj Ahnhem. Administrationen är samordnad med ABF och Skåde-

banan. Under verksamhetsårets spelmöjliga månader har gruppen haft
9 olika program på repertoaren oih gjort 231 framträdanden med sam-

manlagt c:a 17.000 åskådare.
Sålu-nda gavs "Pådrivarna" vid 61 tillfällen, "Tjenare Mollberg" vid

98, "En salfu blandning" 13, "En skorsten på huvet" 31, "Luftbubblor"
7, samt enmlansprog"aå-"tt, "Ingvars Gubbar" 7. "En stund med Frö-
ding" 4, "Lars ForJell - 

en poett' 6 och "Canterburu Tales" 4 gånger'

Huiuddelen av föreställningarna har förmedlats till fackliga-, politiska-
och A.BF-organisationer i Skåne.

Två tur;er för ABF-FCO-distrikten har gjorts i Kronobergs- och

Jönköpings län. Vårdinrättningar, skolor och bibliotek har svarat för
återstoden av f öreställningarna.

MEDLEMSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET

Verksamhetsåret 1971/72 har helt dominerats av medlemsskolnings-
kamoanien "Medlem driver på". Ett omfattande organisationsarbete
t.;. ått åtu intresset kring rnaierialet genomfördes i samarbete med de

fackliga medlemsorganisaiionerna. AnJträ'ngningarna. härvidlag.gav det

gbdjäde resultatei att flera av de mindre organisationerna fick en re-

l"ativi stor uppslutning kring materialet. flppföljning-en av denna gnrnd-

läggande skåining hai ocksi skett i tämligen stor omfattning Detta visar

ati"tendensen frin föregående studiesäsong om en uppslutning av med-

lemsorganisationernas iudieavdelningar givit r€sultat' -Totalt har 67

gruppö med 662 deltagare genorngått denna medlemsskolning'
" 

E^ri relati..t ,to. ,pitl,rttt-ittg kring cirkel'ledarutbildningen noterådes

också. Detta gäller speciellt M 2-rrt6ildttittg"tt, som genomfördes under

't4
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tre veckoslut under oktober månad. Som ett tecken på att den fackliga
medvetenheten ökat, visar det intresse kring Facklig grundkurs som
kunnat noterats, Den instundande höstens verksamhet kommer att in-
rymma ett flertal sådana kurser.

I samarbete med Sv. Kommunalarbetareförbundet avd. 40 seLtion 6
och TBV har genomförts en föreläsningsserie för vårdpersonal inom
sjukvårdsområdet. Intresset för denna serie visade sig vara så stort att
de ursprungligen tänkta lokalema inte räckte till. Mellan 400 och 500
deltagare bevistade föreläsningarna, som hölls av läkare inom speciella
områden. Vidare medverkade Malmöhus läns landsting med en Iöre-
läsare,

I samband med Riksskatteverkets information om det nya deklara-
tionsförfarandet och därtill hörande bestämmelser, startades i samarbete
med bl.a. HSB och Riksbyggen en omfattande drive kring Brevskolans
material "Skatter och deklaration". Detta resulterade i att drygt 400
personer genomgick detta angelägna rnaterial i 47 cirklar.

I samarbete med BPA/Riksbyggen har under säsongen genomförts
två universitetscirklar i "Kostnads- och intäktsanalys". Dessa har rijtrt
ett stort intresse och vunnit deltagarnas förtroende.

Ett förtroendefullt samarbete med den .danska LO-skolan i Helsingör
har inletts genom att ABF och FCO i Helsingborg anordnat ett antal
studiebesök för kursdeltagare vid LO-skolan. Dessa studiebesök har va-
rit mycket uppskattade och samarbetet på detta område kommer att
fortsätta för utbytande av erfarenheter och utveckling inom speciellt
de fackliga organisationernas verksamhetsområde.

Ett större antal kurser och konferenser har dels i egen regi och dels
i samarbete med medlemsorganisationerna genomförts. Dessa redovisas
å annan plats i verksamhetsberättelsen.

IJnder våren 1972 har ett noggrant planeringsarbete genomförts inför
kommande studiesäsong. Detta arbete har gemensamt med medlems-
organisationerna visat att studieverksamheten 1972/73 myoket väl kan
bli ett år då medlemsskolningen förstärks och organisationerna får ett
nytt tillskott av medvetna medlemmar till den samlade arbqtarrörelsens
och samhällets fromma.

PENSIONÄRSVERKSAMHETEN

Torsdagsträffar
Som tidigare år har träffarna på Stadsbiblioteket rönt stort intresse.

Ca 200 pensionärer har deltagit i verksamheten som omfattat föreläs-
ningar, film, konserter och teater. En del av föreläsningarna har varit
förberedelser för årets landskapsresor som i år ställs till Dalsland och
Västmanland.

å
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Filrn
Filmträffar har förutom på Biblioteket 'arrangerats på Asylen för akt-

ningsvärda åldersstigna och Närlunda bostadsområde'

Cirklar och grupper

Säväl centralt som i ytterområdena har en livaktig grupp- och.cirke.l-

ver'ksamhet noterats. Piaktiska ämnen som hobby, konsthantverk, mu-

sik och sång har samlat flest deltagare men även teoretiska ämnen som

"ng"l.ku 
oå samhällskunskap hai haft stor omfattning Litteralurcir-

kein har i år studerat Fogelströms "Stad i världen".
I den reguljära cirkelierksamheten har pensionärerna flitigt deltagit,

då till halv avgift.

T€ater
Pensionärernas intresse för teater är stoi't, vid teaterabonnemangen

har en stor del av platserna använts av denna grupp- Ett flertal teater-

resor till Malmö hai arrangerats för pensionärernas räkning'

Studieorganisatörerna
Den positiva och omfattande verksamheten för pensionärerna är till

sto. d"i ett resultat av det oegennyttiga arbete som PRO-föreningarnas

studieorganisatörer lagt ner.

HA}IDIKAPPVERKSAMHETEN

Cirklar och grupper
Samarbetet med de ,till ABF anslutna handikapporganisationerna har

under året ytterligare fördjupats. I första hand är det cirkel och grupp-

verksamheten som byggts ut.
Praktiska atnn"tt töit {ormgivning, hemkunskap, bildvävning, punkt-

skrift och maskinskrivning hai samlåt stort deltagande Av de teoretiska

ämnena är det i första hand engelskar som har intresserat.
Avdelningen har i stor omfattning svarat för de handikappades trans-

porter rill och Irån c irkelt räffarna.

Arrangemang
Av de olika arrangemang som genomförts tillsammans med handi-

kaooorEanisa I ionerna bör nämnas 
iTyst tealer". Denna teaterupplevel-

," iieu"for den stora publiken i Bibliotekets hörsal en oförglömlig upp-

levelse. De agerande ungdomarna som hade grava hörselskador kunde
med gester oih rörelser förmedla sitt budskap till publiken. "Att vara
döv i Sverige" var namnet på det spel som gavs.
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VERKSAMHETEN VID VÅRDINRÄTTNINGAR
Nyhem

Verksamheten för de utvecklingsstörda på vårdanstalten Nyhem har
fortsatt i oförminstad omfattning. Större delen av denna verksamhet
har varit förlagd till avdelningens handikapplokal på Planteringsvägen.

Verksamheten som består av orienteringskurser har innehålli't ämnen
som matlagning, pengar, tidmätning, dans, målning och skapaade rnerk-
samhet.

Ledarnas oegennyttiga insatser och möjligheten att gå utanför an-
staltsrutinen ger de ca 50 deltagarna goda möjligheter till omväxling
och stimulans.

S:ta Maria sjukhus
Tillsammans med socioterapiavdelningen på sjukhuset har ABF haft

en omlattande fritidsverksamhet. I första hand är det studier som verk-
samheten ornfattat. Ämnen som psykologi, samhällskunskap, sång och
rytmik, porslinsmålning, teckning., färg och form, finn Din stil, hem-
kunskap och maskinskrivning har stått på programmet, Ett flertal av
ABF:s kulturprogram har visats för patienterna i sjukhusets festsal.

INVANDRAR-SERVICE
Kommittdn för Invandrar-Service, som består av rcpresentanter för

ABF FCO företag och sociala organ i kommunen, har liksom ti-
digare knutit sin verksamhet till ABF:s expedition där Wivi Johansson
närmast svarar för expeditions- och mottagningstider.

Ijolårets underskott har balanserats av ett engångsanslag från kom-
munen om 17.000:- järnte drygt 8.000: -- som engångsbidrag från
skilda företag i kommunen.

Rådgivningsbgån
har handlagt 116 ärenden, varav nära hälften varit rutinärenden och
återstoden arbetsmarknads-, sociala- och utbildningsfrågor.

Tolkservice
har förmedlat 383 tolktimmar varav merparten till kommunala och in-
terkommunala inrättningar. Byrån förfogar över ett 30-tal tolkar varav
flera behärskar två eller Ilera .pråk.

Trots betydande ekonomiska svårigheter har Invandrar-Service så
Iångt möjligt försökt bistå skilda invandrargrupper i deras klubbverk-
samhet. Då framställningen om kommunalt stöd år 1972 lämnats utan
bifall och företagens bidrag, i konsekvens därmed, också förväntas ute-
bli, torde den framtida verksamheten i huvudsak få inriktas på tolk-
service och sådan verksamhet som ligger inom ABF:s sedvanliga kom-
petensområde.
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Konst- och programförmedling
Nära integrerade med ABF:s verksamhet är, Iiksom Invandrar-Ser-

vice, sedan ågra år tillbaka också Konstfrämjandet, och publikorganisa-

tionån Nordvä"stskånska Skådebanan, den sistnämnda dock med enskild

redovisnins. Verksamheten vid dessa båda kulturdistributionsorgan har

,,nder året"uäsentligt ökat i omfattning. Kontakten med och förmedling-

en av provinsens kånstnärer och dess konstverk har också utvecLlats Po-
sitivt. i avdelningens expedition och dess skyltfönster arrangeras fort-
löoande utställniliar av ionst f räm ia ndets litografier men också av pro-

viirskonstnärernas älster. Program- och biljertförmedling av och rill skil-

da kulturarrangemang, som numera helt handlägges av Skådebanan,

har under siisÅgen iarit glädjande stor och allt flera organisationer

och enskilda ombitd har f,rnnit 
"ägen 

till Skådebanan' som nu ocksä har

TCO och TBV som medintressenter utöver iniriativtagarna ABF och

FCO.

Statsbidrag

Till studiecirklarna och fritidsgrupperna har avdelningen uppburit
tillsamman kronor 1.014.370 25 i statliga bidrag.

Kommunala bidrag

I kommunala bidrag har avdelningen under året erhållit kronor

428.955: - enligt gällände kommunala bidragsnormer' För sommar-

serien "Alltid på ei torsdag' kronor 5.500: - samt för konstutställ-
ningen "Höstsamling -71" kronor 2.500: -.

övriga anslag

Från skilda företag och organisationer i kommunen har avdelningen

erhållit bidrag om tillsammans Lronor 9.773: 85. För värdefullt ekono-

miskt bistånd uttalar avdelningen sitt varma tack.

Me dlemsavgifter

Till ABF:s helsingborgsavdelning är 29 fackliga, 9 politiska, 3 too-
perativa, 4 handikapp- åch 5 pensionärsorganisationer anslutna' Här-
utöver är l9 olika id;;Ua föreningar anslutna. Medlemsorganisationerna
har under verksamhetsåret tillsammans erlagt 48.487: 40 i stadgeenliga

medlemsavgifter.

1B
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SLUTORD

-- 
Det gångna årets verksamhet har, liksom sina föregångare, inneburit

flera nya initiativ och förändringar. På grund av kdmÅnens tillväxt
har ABF-kommittder bildats eller håller på att bildas i de tidigare krans_
kommunerna. Som allting nytt har verksamheten börjat liå trevande
men då den stöds av där befintliga medlemsorganisationer, kommer den
helt visst att utvecklas i önskad omfattning.

Lokalfrågorna för medlemsorganisationernas studieverksamhet har
fått en- tillfredställande lösning genom övertagandet av de lediga expe-
ditionslokalerna i Södergatan 57. Samtidigt iunde också avde"lningens
musikverksamhet flytta in i mera ändamålienliga lokaler. Avdelningens
vidgade engagemang för skilda slag av uppsökånde verksamhet i åväl
medlemsskolning 

- som i allmänkulturellJ frågor bör även det noteras
som en av det gångna årets framträdande .initiativ och som glädjande
nog välvilligt mottagits av medlemsorganisationerna.

Kurs- och konferensverksamheten uppvisar även det gångna året ökad
intensitet i.vilken ledare-, organisatörs- och kontaktom"budsutbildningen
spelar en absolut dominerande roll. Studiecirkelverksamheten bibehåller
sin_-höga. nivå och förskjutningen mellan ämnesgrupperna är ytterst obe-
tydlig, vilket innebär att mcdlemsorganisatione.tru. ofö.ä.rdrai håller c :a
25 /o av d,en torala cirkeiverksamheten d,u.r. något över riksqenomsnit-
tet. En expanderande verksamhet har emellertid också sina 

-nackdelar.

De_nya initiativen och förändringarna har fört med sig kännbara kost-
nader som inte till alla delar vägs upp av mot!\'arandelntäkrer.

Sammanfattningsvis kan sålunda konstateras att det gångna årets
verksamhet 

-utökats med nya aktiviteter samtidigt som de iidig-are bibe-
hållits och förstärkts men att avdelningens ekonomi inför det"komman-
de verksamhetsåret företer en mindre gynnsam utveckling.

-För det goda resultatet ar, årets folkbildningsarbete har vi att tacka
våra -många hängivna medarbetare av olika kalegorier, Det ekonomiska
och inte minst moraliska stödet från våra medlimsorganisationer, det
obrutna förtroendet som visats oss från anslagsgivande myndigheters sida
och det förtroendefulla samarbetet med kommunens kuliurorlan har nu
liksom tidigare, varit en källa till glädje och stimulans i vårtärbete och
för detta vill vi uttala ett varmt tack,

Helsingborg i maj 1972.

Lars-Erik Larsson
Stig Fredritcon

Anna Fasth
Erik Gustausson

Olle Borg

Lennart Ebbersten
Allan Ström

Lennart Larsson
John lohansson

/ Gösta Hiibinette
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EKONOMISK BERÄTTELSE

Iör ABF :s Helsingborgsavdelning

under tiden 1 maj 1971-30 april 1972

Avdelningens ställning Per den 1 maj 1971

TII,LGÅNGARSKULDER

Prel.skatt ........
Restskatt ........
Värdeminskning

Magnarp ,.....
Jubileumsfonden ..
Lotteri Magnarp . .

48.090: -5.151:-

34.125 : -14.378 25
11.039: 75

Kronor 112.784: -

Vinst- och förlustkonto

KOSTNADER
Avskrivning inv. . . 50.507: 26

Löner och arvoden 260.564: -Sociala avgifter .. 51.540: -Resor och traktam. 2.459 : -Propaganda,kostn. 33.80B:74
Expeditionskostn. 41.647 : 17

Lokalkostnader .. 194.301 : 98
Studiecirklarna . . 1.097.522: 16

Annan bildnings-
verksamhet .... 125.548:.32

Övrig verksamhe t 51.427 : 02

Invandrar-service 16.098:84
Teaterverksamhet 105.415:04
Ore.kostnader , .. 5.910: 66
Dii. kostnader . . 23.900: 40
Årets vinst ..... . 33.287l 12

G".. 2"09X937 . 71

INTÄKTER
Statsbidrag ...... 1.014.370: 25

Kom. bidrae .... 428.955:-
öurisa ansläg ... 9.773:85
Medlemsavg. .... 48.487 40
Deltag.avg. och

förm.matr. .... 383.844:81
Deltag.avg. Ir. an.

bildn.verks. . ... 96.641 : 65

Invandrar-service 23.502:-
Teaterverksarnhet 60.336:60
Intäktsräntor .... 3.530:98
övriga inbet. .... 24495: 17

f,-
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Avdelningens ställning per den 30 april 1972

TILLGANGAR SKULDER
Kassa . . . . . . . . . . . 1.067 2a
Postgiro . ........ 4.092:35
Bankgiro ........ 4,241: 55
Sv. Kreditbank . .. 149:03
övriga banker .... 2.799:47
Div. debitorer ,,,, 75.709:9O
Magnarp ........ 58.500: -Aktier och andelar 660: -Inventarier ....,. 1: -G;r. 1Ai-220 

' 
58

Prel.skatt ........
Restskatt . .. .. . ,.
Div. kreditorer - -..
Värdeminskning

Magnarp .....,
Lotterimedel

Magnarp ......
Kapitalkonto .....

53.448: -6.571: -43.590:01

34.125: -
5.37 4: 7 5
4.111: 82

Kronor 147.220: 58
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REVISORERNAS UTLÄTANDE

Undertecknade revisorer, vilka granskat {BF :s helsingborgsavdelnings

räkenskaper, har funnit deisa rätioch väl förda, alla poster styrkta med

r,"d"rböriica verifikationer samt i överensstämmelse med protokoll, vilka
vi tagit de"l av. Den kontanta kassan, bankhandlingar och poatgiro har

kontrollerats utan anmärkningar.

Vi föreslår därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revi-

sionen omfattar.

Helsingborg i maj 1972.

Bertil Pettersson Wil\iam lohnsson HarrY Nordqwist

ANSLUTNA ORGANISATOINER

Fackliga organisationer

Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avd. 1, sekt. 3

Svenska Bleck- & Plåtslagareförbundet sekt. 2
Svenska Bokbindareförbundet avd. Helsingborg
Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 4
Svenska Elektrikerförbundet avd. 4
Svenska Fabriksarbetareförbundet avd. 1

f'astighetsanställdas förbund avd. 7

Handelsanställdas förbund avd. 6

Svenska Kommunalarbetareförbundet avd. 7

Svenska Kommunalarbetareförbuadet avd. 40

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet avd. 2

Litografiska föreningen
S.'enika Me t a llindusl riarber a reförbu n det avd. 31

Svenska Musikerförbundet avd. 5

Svenska Målartförbundet avd. 4
Sko- & Läderindustriarbetareförbundet avd. 3

Svenska Textilarbetareförbundet avd. 22

Statsanställdas förbund avd. 1032

Statsanställdas förbund avd. 1110
Statsanställdas förbund avd. 1169

Statsanställdas förbund avd 1303

Statsanställdas förbund avd. 3011

Statsanställdas förbund avd. 4010
Statsanställdas förbund avd. 5l 16

Svensk'a Transpoo:tarbetareförbundet avd. 1'l
Svenska Träinäustriarbetareförbundet avd. Malmöhus sekt. Helsingborg
Typograf iska f öreningen
Tullmannaf örbundets helsingborgsavdelning
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Vävlagaref örbundets helsingborgsavdelning
Fackliga Centralorganisationen
Politiska organisationer
Helsingborgs Arbetarekommun
Ödåkra/Kattarps Arbetarekommun
Vänsterpartiet Kommunisterna
Helsingborgs N : a socialdemokratiska kvinnoklubb
Helsingborgs Socia,ldemokratiska kvinnoklubb
Råå Socialdemokratiska kvinnoklubb
Helsingborgs Socialdemokrariska f örening
Kristna socialdemokratiska broderskapsgruppen
Samarbetskretsen av SSU

N :a Skånes Hyresgästförening
Nya Frimärkstlubben
Svensk Trädsårdsunsdom

f,l H"isinguo.gJlensioårslörening
Pensionärsföreningen Nordösrer
Eskilsminne pensionärsf örening
ödåkra/Kattarps pensionärsförening
Helsingborgs Campingklubb
Sundsglimten
Unga örnar

f,l Ideella föreningar
DHR södra distril<tet
DHR:s lokatravdelning
Föreningen lör Astma-Allergi
Folkdansens vänner
Iöreningen för hjärt- och lungsjuka
Fritidsklubben Lyckan
HSB Helsingborg
Helsingborgs Skyddssamaritf örening
Eskilsminne kooperativa kvinnogille
Helsingborgs kooperativa kvinnogille
Helsingborgs östra kooperativa kvinnogille
Helsingborgs Korporationsidrottsf örbund
Helsingborgs Idrottsförening
Hobbyklubben Pantern
Idrottsf öreningen Kamraterna
Helsingborgs Esperantosällskap
Luggudegillet
Manskören Harmoni
Manskören Lyran
Motormännens llelnykterhetsf örbund
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