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FöRSLAG TILL DAGORDNING,VID

ÅRSMöTE
med ABF :s helsingborgsavdelning

fredagen den 7 sept. 1973 kI. 18.30
i Stadsbibliotekets hörsal

,A
1. Ärsmötets öppnande och fastställande av dagordning.

2. ABF:s Föreningsteater.

3. Val av justeringsmän.

y'Ä 4. Val av årsmötespresidium.

5. Behandling av verksamhetsberättelse f& 1g72f73.

6. Behandling av ekonomisk berättelse.

7. Behandling av berätt€lse för Magnarpsgården.

8. Beslut om ansvarsfiihet.

9. Budgetförslag för verksamhetsåret 197 3 17 4.

10. Förslag om försöksverksamhet med personalrepresentation i, sty-
relsen.

11. Val av
a. Ordf. för två år (avg. Lars-Erik Larsson).
b. Tre ordinarie ledamötel för två år (avg. Erik Gustavsson,

Anna Fasth, Lennart Ebbersten).
c. Tre suppleanter för ett år (avg. Stig Åke Sjödahl, Gösta Hjal-

marsson. Evert fönsson).
,A d. Tre revisorer för'ett år (avg. Bertil Pettersson, Harry Nordqvist

och William Johnsson).
e. Två revisorssuppleanter för ett år (avg. Anna-Britta Johansson

och Henning Andersson).

,- 12. Den kommande verksamhetens nyheter.

13, Årsmötetsavslutning.
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YERK SAMHE T SBERATTELSE
VERKSAMHETEN

inom
ABF :s helsingborgsavdelning
I maj 1972-30 juni 1973

STYRELSEN

Lars-Erik Larsson, ordförande, Stig Fredrixon, kassör, Lennart Ebber-
sten, vice ordförande, Anna Fasth, avdelningens sekreterare, Erik Gus-
tavsson, vice sekreterare, Allan Ström, Lennart Larsson, John Johansson
och Olle Borg, ledamöter utan särskild {unktion.

Suppleanter
Stig-Äke Sjödahl, Gösta Hjalmarsson och Evert Jönsson.

Arbetsutskott
Lars-Erik Larsson, Stig Fredrixon och Gösta Hiibinette med Lennart

Ebbersten som suppleant.

REVISORDR

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

Avdelningens räkenskaper har siffergranskats av Helsingborgs Kom-
muns Revisionskontor.

Kanslist K-G Schaumacher har på Kommunrevisionens uppdrag
granskat förvaltningen.

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

Nordvästskånska Skådebanan, Helsingborgs Invandrar-Service, Konst-
främjandets konstförmedling, FN-föreningen, Magnarpsgården och För-
eningsteatern i Skåne, Härutöver svarar expeditionen för en betydande
kontorsteknisk service till medlemsorganisationerna och nyssnämnda
samordnade f unktioner.

Expeditionen betjänas av två heltidsanställda och fyra deltidsanställda
samt lyra AMS-anställda vaktmästare,

För instuktions- och organisationsarbetet svarar fem heltidsanställda
funktionärer. Under året har mer än 200 cirkelledare varit i tjänst vid
ABF-avdelningen.
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^
Religion, filosofi, psykologi och undewisning ..
Språk, språkvetenskup . ....

;t Svenska för invandrare- Litteratur, konst, teater, film ....
Musik . .

Samhälls- och rät lsvetenskap
Teknik, industri, kommunikation
Ekonomi och näringsväsen .. .......
Naturvetenskap, medicin, idrott

Summa:

REPRESENTATION

Styrelsens ledamöter och personalen har rcpresenterat avdelningen
vid Iörbundets, distriltets och medlemsorganisationernas konferenser.
Avdelningen är representerad i FN-föreningen, Helsingborgs Konsument-
kommitt6 till 3lll2, Invandrar-Service, Nordvästskånska Skådebanan,
Helsingborgi Vuxenutbildningsråd och Uttagningsnämnden för vuxen-
studier vid Vuxengymnasiet KF-FCO-ABF-kommitt€n samt i styrel-
sen för ABF :s Skånedistrikt.

REPRESENTA}ITSKAPSMöTE

Medlemsorganisationernas valda ombud samlades' till årsr4lte i- Stads-
bibliotekets h5rsal, fredagen den 11 ' 'gigt oilltui /?H,

ABF:s Föreningsteater inledde årsmötet med vis- och diktprogrammet
"En salig blandning".

Valdes ombudsman Gunnar Hult6n att leda årsmötet och han kunde
klubbfästa enhälliga beslut om godkännande av föreliggande förvaltnings-
berättelser. Representantskapet beslöt dessutom fastställa att verksamhets-
året skall omfatta tiden 1 juli till 30 juni fr.o.m. verksamhetsåret 1972-
73. I konsekvens därmed godkändes budgetförslaget omfattande 14
månader.

Avgående ordinarie ledamöter omvaldes. Som suppleant efter Birger
Håkansson nyvaldes Evert Jönsson. Den vakanta suppleantplatsen efter
Bertil Roos, som avböjt åtewal, ställdes till ABF-kommittdernas förfo-
gande. Revisorerna och suppleanterna för dessa återvaldes.

Gösta Hiibinette informerade om den kommande verksamheten.

VERKSAMHETEN I SIFFROR
Studie-
timmar

3.+09
7..725

672
3.681
5.678
9.031

23s
4.850

77+

Antal
deltagare

866
2.416

210
948

1.666
2.568

62
1.172

232

36.055 10.140



Prioriterad studiecirkelverksamhet
Av ovanniimnda studiecirkelstatistik har följande verksamhet utgjort

s.k. prioriterande studiecirklar:

Matemätik

Studie- Antal
timmar deltagare

114 37

Svenska språket
Engelska .
Samhällskunskap, rättsvetenskap, ekonomi ....
Handikappverksamhet . .....

+50
4.698
7.608
i.684

52
1.182
3.055

219

Summa: 14.614 4.545

Till stor del utgöres deltagarna i denna verksamhet av våra medlems- 
^organisationers medlemmar och är i stort sett också resultat av avdel- r r-l

ningens uppsökande rrrxenutbildningsverksamhet.
I Helsingborgs kommuns Vuxenutbildningsråd är Giista Hiibinette

ledamot med Stig Jönsson som suppleant.

OCII KONFERENSVERKSAMHETEN

/\

at\

KURS.
1972

2715
3- 416

2616
25-2618
25-2618

ABF:s vårkonferens
Facklig ?imneskurs
Pensionärernas studiekonf .
Facklig grundkus
M-l kurs
Pedagogdag
Revisorskurs
Solidaritet f ör trygghet
Cirkelledarkonf . språI
Cirkelledarkonf. mupik
Organisationskurs
Folklig musik och dans
Facklig ämneskurs
Kontaktkommitt6kurs
M-l kurs
Facklig Juridik II
Facklig ämneskurs
Klubbskola steg I
Företagsdemokratikurs
Facklig ämneskurs
Cirkelledarkurs, språk
Cirkelledarkurs, musik
Cirkelledarkurs, musik

delt.
Helsingör 84
örenäs 30
Helsingborg 18
örenäs 42
Helsingborg 1 I
Helsingborg 32
Åsljunga 23
(Jrenos /l)
Helsingborg 30
Helsingborg 1 4
Örenäs +9
(Jrenas 55
Skälderviken 21
Åsljunga 26
Örenäs 40
örenäs 3+
Helsingör ++
örenäs 30
örenäs 23
Örenäs +8
Helsingborg 24
Helsingborg 1 5
Helsingborg 28

tim.
7

10
4

12
13
9

10
10
4
3

13
12
12
11

13
16
10
11

12
12
+

6

tlq
B- s/e
B- 9/9

ltle
t519

15-16/9
16-1719
t9-921q
22,2319
22-2319
29-3019
30le-I110
7- 8110
6- 7110
6- 7 llo

14110
27l10
28110

4

A



10
11

11

10
3
+

10
11

11

4
4

tt\

28-29110
29 30110
29-30110
10-1r/11

1i/ll
15/11

1B-19/ l 1

t- 2112
9-19112

15112
18 lt2

1973
10-11/1

2011
20-2111
26 2711
27-28lt
t_ 21,

t7 12

o I,)

16 t712
2+-2512

1713
16-1713
17-t813
23-2+ 13

2413
2+-2513
30 31/3

5- 714
5- 714

121+
13-1+ l+

1314
13 1+14
13-1414 .

27 l+
21.5

Summa
tagare.

Kontaktinformationskurs
Byggnadsgrundkurs
Byggnadsgrundkurs
Ordförandekurs
Cirkelledarkonf erens språk
Konf . ang. invandrarf rågor
Facklig ämneskurs
Arbetarskyddskurs
Klubbskola steg II
Cirkelledarkonf . språk
Cirkelledarkonf . språk

Klubbskola steg I
Pedagogdag
Instruktörskurs
Kommunalpolitisk kurs
Facklig ämneskurs
Facklig grundkurs I
Cirkelledarkonf . språk
Miljökonferens
Cirkelledarkonf . musik
Facklig Juridik III
Facklig ämneskurs
K I-kurs
Cirkelledarkonf . språk
Facklig ämneskurs
Klubbskola II
M I-kurs
Psykisk hälsa - mänsLlig miljö
Ungdomskonferens
Facllig ämneskurs
Handikappkonferens
Facklig grundkurs
Facklig grundkurs
O-I kur
Arbetsmiljö
Planeringskonferens
Facklig ämneskurs
K I-kurs
Cirkelledarkonf . musik
Cirkelledarkonf. mrrsik

63 kurser/konferenser omfattande

Örenäs 34
Örenäs 30
Örenäs 31
Örenäs +0
Helsingborg 22
Helsingborg 14
Örenäs 32
örenås 35
Örenäs 2+
Helsingborg 18
Helsingborg 31

Skäldervilen 38
Helsingborg 44
Örenäs 20
I{elsingör 46
Örenäs 41
(Jrenas 35
Helsingborg 18
Helsingborg 35
Helsingborg 14
Örenäs 36
örenäs 31
(Jrenas 3 /
Helsingborg 21
Örenäs 33
Skälderviken 20
Örenäs 41
Helsingborg 58
Båstad 2+
örenäs 2A
Helsingborg 42
örenäs 28
örenäs 38
Helsingborg 9
Skälderviken 25
Helsingör 4I
Helsingör 39
Örenäs 39
Helsingborg 1 5
Helsingborg 15

594 timmar med 2.120

^

11

11

1.1

12
12
12

4
3

16
11

10
4

11

11

13
7

1,2

11

+
2l
2t
I

13
7

11

10
3

2
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ANNAN BILDNINGS.
VERKSAMHEl

OFFENTLIGA FÖRELÄSNINGAR

2 okt- 1972 Modern konst i Västafrika
Stadsbibliotekets hörsal.
Föreläsare: Skulptris Birgitta Stenberg-Hult€n.

5 okt. 1972 "Sydamerikansk rapport"
Iöreläsare: redaktör Karl Staf.

9 okt. 1972 "Tillstånd"
Föreläsare: konstnär Leif Kander.

16 okt. 1972 "Mina bildei'
Föreläsare: konstnär John WiPP.

16 nov. 1972 "Inplantering av främmande trädslag"
Föreläsare: Agr. dr. Bent Söegaard.

24 nov. 1972 "Cuba idag"
Föreläsare: Cubadiplomaten Julio Qesar Cancio.

31 jan. 1972 "Landskapets utveckling efter istiden"
Föreläsare: prof. Björn Berglund'

19 febr. 1973 Attityder till handikappade
Föreläsare: Nils Olof Johansson

Människan i fokus

Tolv populärvetenskapliga föreläsningar i Sjuksköterskeskolans aula.
I den välbesökta föreläsningsserien medverkade:

^\'

t\

A'.

^s

4/10 Med. dr. P-G Cerne
11/10 Leg. läk. Sam Gelberg
25/10 Prof. Paul Kallös

1/11 Leg. läk. Sven Gagner
8/11 Plan. sekr. Erik Persson

29/11 Med. dr. Arne Johansson
6/12 Med. dr. Karl Neergaard

24/1 Bitr. överl.
Thomas Bengtsson

7 12 Överl. Olle Wiklander
2112 Leg. läk. Stig Ahnlinde
7/3 Överl. Gösta Timberg

21/3 LEO:s lä.kare och
farmaceuter

Föreläsningarna genomfördes i samarbete med Helsingborgs Manliga
Rödal<onkår.
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INTERNA FÖRELÄSNINGAR

5 mars 1973 För Norra Soc. dem. kvinnoklubben kåserade fil. lic. Len-
nart Anderberg under rubriken "Resa i österled".

29 jan. 1973 För Helsingborgs Soc. dem. Förening redogjorde teater-
che{en Claes Sylvander och Gösta Hiibinette för teater-
och kulturfrågor i Helsingborg inför ett 50-tal åhörare
i HSB-salen.

24-25 mars Inför ett 50-tal SSU-medlemmar föreläste ombudsman
1973 Lars Liljegren om "Skola för demokrati" och "Ungdom

i arbete - arbetsmarknaden nu och i framtiden".

6 april 1973 Sekr. Bosse Ringholm föreläste inför 65 ungdomsklubbis-
ter över åmnet "Ungdomsarbetslösheten - hur motverka
denna?"

14 april 1973 Plan.ass. Inga Britt Jagerheim föreläste om ergonomi och
arbetsplatsmiljö för 30 blivande skyddsombud inom SF
avd.40l0.

21 mars 1973 Inför c:a 80 studie- och kontaktombud inom Handels
talade Gösta Hiibinette under rubriken "Varför studera
fackligt?"

FORUM-träJfarna i Borgens samlingssal har under året
återupptagits. Sålunda har 14 lunchträffar anordnats med
i genomsnitt 35 deltagare från avdelningens medlems-
organisationer. Arbetsmarknadsfrågor, den fysiska riks-
planen, miljövårdspolitiken, kulturpolitiken, konsument-
frågor, rikspolitiska Irågor, storkonflikten i Danmark m.m.
Som inledare medverkade: riksdagsledamöterna Grete
Lundblad och Einar Henningsson, insp. Sven Jartorp,
ekonomen Mats Andersson, förest. Alf Adolfsson, distr.
chef Folke Nilsson, sekr. Stellan Ahnieldt, förbundssekr.
Carlo Petersen, Danmark. Kommunalpolitikerna Börje
Skarstedt, Lage Lundström, Hans Pettersson och Roland
Nilsson var inledare i kommunal- och rikspolitiska frågor.



Offentliga musikarrangemang

1 aug. 1972 "Skånskt Höstagille" i Slottshagen. I -samarbete. med
Nordvästskånska Folkdanskretsen och Turistföreningen'

27 sept. 1972 Romansafton med sångenkan Dorothy Irving och pianG-
ten Erik Werba i Stadsbibliotekets hörsal i samarbete med
Orkesterföreningen och Stadsbiblioteket

17 okt. 1972 Mirchevkvartetten spelade verk av Sjostakovitj, Mozart
och Lars Erik Larsson i bibliotekets hörsal. Orkesterföre-
ningen och Stadsbiblioteket var medarrangörer.

6 nov. 1972 Gästspel av den berömde ungerska Bartokkvartetten'
Stråtivartetter av Mozart, Bartok och Beethoven stod på

programmet. Biblioteket och Orkesterföreningen var med-
arrangörer.

16 jan. 1973 Sångaren Lars-Bertil Jönsson var 
- 
solist-,i en kammar-' 

-rrsikkonsert med pianisten Stanislav Knor, flöjtisten
Anden Byström, violinisten Peter Engström och ho,misten

Åke Wihlström. Allan Petterssons "Barfotasångei',
Brahms "Horntrio" och Prokofievs flöjtsonat. Konserten
gavs i bibliotekets hörsal med tidigare nämnda arrangörer'

20 febr. 1973 Vestjyska Kammarensemble gästspelade med verk av
Mariinn, Bocherini, Nielsen och Prokofiev i bibliotekets
hörsal. Arrangörer Orkesterföreningen, ABF, och Stads-

biblioteket.

4 mars 1973 "Unga Löften i svenskt musikliv" presenterades för tolfte
gångin i ett samarrangemang mellan ABF och Orkester-
iotåi,lg"tt. Som dirigJnt preienterades Johan Arnell och
so- tolist, violinisten Ove Ranmo. Verk av Rossini,

Mozart och Schubert hade de båda unga musiklöftena
valt att framträda med. Konserten gavs i Konserthuset'
Såväl dirigent som solist fick välvilliga recentioner av
pressens musikkritiker.

13 mars 1973 En kvartett ur Helsingborgs Symfoniorkester gav en
kammarkonsert i bibliotekets hörsal. På Programmet stod

verk av Roger, Mozart och Beethoven. För arrange-
manget svarade Orkesterföreningen, ABF och Stadsbiblio-
teket.

3 april 1973 Samma arrangörer anordnade en vårkonsert med pianis-
ten Hans Pålsion som solist och en stråkkvartett ur Hel-

I
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singborgssymfoniher. I'örutom pianosolo spelades Schu-
berts "Forellkvintett".

4 maj 1973 Trubaduren Olle Adolphson gav en visafton i Stads-
bibliotekets bokhall och framförde egna och andras visor.
Stadsbiblioteket var medarrangörer och drygt 200 per-
soner åhörde trubadurens omväxlande repertoar.

Interna musikarrangemang

7 okt. 1972 Freskkvartetten, Vernissagekonsert i samarbete med Hel-
singborgs museum på Vikingsberg.

19 okt. 1972 Hans Pålsson, pianokonsert vid pensionärernas höstupp-
takt i torsdagsserien på Stadsbiblioteket.

28 okt. 1972 Hans Pålsson, Pedagogdag för ABF-distriktsregion I på
Stadsbiblioteket.

16 nov. 1972 "Gränslöst" ett sång, musik och lyrikprogram med Kajsa
Dahlström och Sam Samuelssori i Stadsbibliotekets hör-
sal. Drygt 150 pensionärer åhörde programmet.

22 tebr. 1973 "Kryss och landkänning" lutsångare Gösta Elweroth sjöng
och berättade ett program i pensionärernas torsdagsserie.

22 febr. 1973 Evy Brå-hammar och Gunnar Hansson, sång och gitarr
gjorde denna dag två framträdanden, på S:ta Maria Iör
75 personer och på Berga sysselsättningshem för 50 per-
soner. Konserten rönte livlig uppskattning på båda plat-
5erna.

B mars 1973 Ystads regionmusiker spelade på torsdagsserien för ett
100-tal intresserade pensionärer ett program med Svensk
Folkmrrsik-

12 april 1973 Trivsel- och samspelskväll med ABF:S egna grupper och
ensembler i FH:s a-sal. 200 personer åhörde och deltog i
aIrangemanget.



UTSTÄLLNINGAR

Carl Berndtsson 70 fu,27 16-2917
För att hylla ABF-vännen Carl Berndtsson och visa sommarturisterna

en av våra fina målare arrangerades denna utställning. Utställningen
som hängde i Stadsbibliotekets entr6hall fick ett berättigat intresse från
såväl press som publik. För hängningen svarade ABF:s personal.

Antal besökare c:a 8.000. /$'

Höstsamling -72, 27 I 9-16 | l0
Årets upplaga av "Höstsamling" i Stadsbiblioteket hade sammanställts

av konstnärerna Carl Magnus och Rolf Wilhelmsson visade konst från 
^östra Skåne och Blekinge, på ett stimulerande och omväxlande sätt. De ' ''

nitton konstnärernas verk hängdes av intendent L. G. Kindström.
I anslutningen till utställningen genomfördes ett flertal arrangemang.
Föreningsteatern visade sin uppsättning av "Ivar Kreugers svindlande

affärer" tolv gånger.
Dorothy Irving svarade tilisammans med Erik Werba för en romans-

afton.
På programmet stod också konstföreläsningar. "Modern konst i Väst-

afrika", skulptris Birgitta Stenberg-Hult6n, "Tillstånd", konstnär Leif
Kander sam "Mina bilder", konstnär Johan Wipp.

Antzl besökare 6.000.

Kom med i b\lden, 14-24 l ll
Konstfrämjandets 25-åriga och ABF:s 60-åriga tillvaro celebrerades

med denna utställning i Stadsbiblioteket. På grund av utställningens
pedagogiska värde fick utställningen ett större antal besök av skolgrupper
än vanligt. Att själv få göra ett träsnitt lrån skiss till färdigt tryck är en
aktivitet som man livligt uppskattade. Utöver den pedagogiska delen
innehöll utställningen en tillbakablickande del, en dagsaktuell samt en
artotekdel.

Konstnär Leif Svensson och ABF-personal stod till besökarnas förfo-
gande som ciceroner och instruklörer.

Antal besökare c:a 7.000.

Grafik av Lennart Rohde 13/12-9/1

I samarbete med Helsingborgs museum arrangerades en Rohdeutställ-
ning på Vikingsberg. Det var i första hand den grafik som blivit resultat
av konstnärens arbete med marginaltecknet som visades. Detta bildtema
tilldrog sig stort publikt intresse.

Besökare c:a 1.000.
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tuets bild 1-1712

Den traditionella pressfotoutställningen innehöll i år endast 29 bilder,
en betydligt lägre siffra än tidigare år. Arbetet för juryn, som bestod av
L. G. Kindström, Sten Veige och Alf Mattesson, blev därför inte mindre
då de 29 tävlande bilderna var av högsta klass. Utstiillningen som hängts
av Lars Göran Kindström i Stadsbibliotekets entrdhall hade en stor
publik. vilket framgår av der höga rösreralet på "bäsra bilden".

Arets pris för bästa bild gick i år till Jan Peter Christiansson, Press
Stopp, för en dramatisk bild från gripandet av två kidnappare vid
Margartetorp. Publikens val föll på en bild av Göran Persson, Helsing-
borgsbild, skildrande en antidemonstration. .ferker Sörensson som röstat
på samma bild som juryn fick ett konstverk som belöning.

Fönster- och andra utställningar

ABF:s fönster åt Södergatan har under året ständigt skyltats med
konst och konsthantverk. Förbipasserande har haft möjlighet att se stora
delar av Konstfrämjandet produktion i fönsterna. ABF har också haft
möjligheten att på detta sätt visa Åke Larssons fina stengodsfigurer.
Konstföreningen på Riksbyggen har med medverkan från ABF arrange-
rat flera mindre utställningar av provinskonstnärer. För en kontinuerlig
konstfrämjande utställning på HSB svarar också ABF. Ett flertal mötes-
och idd-utställningar har ABF ställt till medlemsorganisationemas för-
fogande under året.

Konstförmedling

Kontakten med provinsens konstnärer har utvecklats positivt, under
verksamhetsåret har förmedlats alster av dessa för något över 30.000
kronor.

{A
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TDATERARRANGEMAIIG

ABF-avdelningen har som tidigare år haft helabonnemang på Stads-
teatern. De pjäser som ABF-arna haft förmånserbjudande på är "Fruar
på vift", "Födelsekalaset", "Vad har djävulen på jorden att göra",
"Äktenskapsskolan", "Möss och människor", "Melodi på lergök".

Biblioteksteatern har drivits i samarbete med Stadsteatern och Biblio-
teket. ABF har till mycket stor del tagit ansvaret för denna verksamhet
inte minst genom medverkan av Föreningsteatern och stora ekonomiska
åtaganden. Den under våren bedrivna pressdebatten i vilken man ifråga-
satte ABF:S goda vilja och påståendet om ABF:s monopol har gjort att
styrelsen sagt upp det gällande avtalet. Trots detta skall naturligtvis
publiken få möjlighet att se Föreningsteaterns Produktioner på biblioteket
men då med ABF som ensam arrangör.

lJnder verksamhetsåret har följande pjäser visats: "Ivar Kreugers
svindlande affärer", ABF:s Föreningsteater, "Den gamla rollen", Stads-
teatern, "Barnförbjudet", ABF:s Föreningsteater samt "Ritten till havet",
Stadsteatern,

IJtöver ovannämnda pjäser har Föreningsteaterns barnpjäs "Pojken
som samlade tårar" och Stadsteaterns uppsökande barnpjäs "Så länge
floderna flyter och träden växer" genom ABF:s medverkan visats vid
of f entliga f öreställningar.

I samarbete med FCO, Grafiska föreningen samt Fib kulturfront sva-
rade ABF för en av de större teaterhändelserna i Helsingborg, nämligen
besöket av Fria Proteaterns föreställning av "Typerna och Draken" i
Clemensskolans aula inför drygt 500 åskådare.

Sommarserien "Alltid på en torsdag"

Årets upplaga av den publikpopulära sommarserien omfattade 9 tors-
dagskvällar i Stadsbiblioteket. Traditionsenligt inleddes serien av Hel'
singborgs Symfoniorkester. Fred och Mary Hartley medverkade med ett
program betitlat "Folkesongs and Negro Spirituals", pianisten Hans
Pålsson och cellisten Maria Mircheva med ett kammarmusikprogram,
Luggudegillet medverkade med en Iolkdansuppvisniing på biblioteks-
gården, altsångerskan Marianne Ottosson och pianisten Anders Bergin
med ett program, kallat "Musik kring vatten", sångaren Lars Bertil

Jönsson och Sven Lundin sjöng "Gluntarna" till Gunvor Lindbergs
ackompanjemang, skådespelarna Gunilla Poppe, Barbro Söderqvist och
Bosse Andersson medverkade med ett teater- och litteraturcollage och
förlattaren Jan Gehlin medverkade med ett kåseri om sitt författarskaP.
Serien avslutades med ett internationellt musikgästspel av Krakowtrion
i samarrangemang med öresundsmusik.

Stadsbiblioteket och Turistföreningen var medarrangöter.
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Serien tilldrog sig sedvanlig uppmärksamhet från såväl turister som
hemmavarande helsingborgare.

Kommunen lämnade ekonomiskt stöd åt arrangemanget om 5.500
kronor. Totalkostnaden uppgick till c:a 8.750 kronor.

Folkfestdagar i Slottshagen

IJnder veckoslutet 19-20 augusti anordnades i Slottshagen två s.k.
folkfestdagar under medverkan av ett betydande anial musik--och teater-
grupper och enskilda artister. Härutöver anordnades aktuella utstälI-
ningar och speciella arrangemang för barn. Gemensamt för alla med-
verkande var att inga ersättningar utbetalades. Skilda slag av musik
framfördes, alltifrån folkmusik till happy-jazz, pop och vissång. Teater
presenterades genom NTO-teatern, Oktobergruppen och ABF:s Före-
ningsteater.

. -De 
två da_garna hade god publikanslutning under sina sammanlagt

17 timmar långa programverksamhet.
För arrangemanget svarade Fib/kulturfront, ABF och SSU.
Rikskonserter lämnade ekonomiskt stöd åt arrangemanget.

ENSEMBLEVERKSAMHETEN
ABF :s Föreningsteater

Den i samarbete med ABF:s Skånedistrikt bedrivna Föreningsteatern
kan notera ett framgångsrikt år, Ensemblen består av Barbro Söäerqvist,
Grrnilla Sundberg-Poppe, Ingvar Andersson och Bo Andersson med-Kaj
Ahnhem som regissör och konstnärlig ledare. Administrationen hai
ABF:s helsingborgsavdelning och Skådebanan svarat för, Noteras kan att
teatergruppen hat haft 412 föreställningar med c:a 36.000 åskådare. Re-
pertoaren som Föreningsteatem haft att bjuda på har varit så omfattan-
de att alla åldersgrupper, från förskolebarn till pensionärer, haft möjlig-
het att få sina önskningar uppfyllda. De olika programmen har vårii:
B som i Borgare, Ivar Kreugeri svindlande affärei, Aibetets sång, pojken
som samlade tårar, En skorsten på huvet, Barnförbjudet, Kabar6, En
vlig blandning, Tjänare Mollberg, Ingvars gubbar, Lars Forsell en poet,
Canterbury Tales samt En stund med Fröding,

Huvuddelen av föreställningarna har förmedlats till ABF-avdelningar
samt fackliga och politiska organisationer. Skolor och ungdomsorganiia-
tioner har också varit stora "köpare" av program, övei 100 föieställ-
ningar har genomförts för barn och ungdom.

Vi är glada för intresset som Föreningsteatern fått och hoppas att det
nya spelåret skall bli en ny framgång.
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SÅNG- OCH MUSIKVERKSAMHETEN

Musikcirklarna
Musikcirklarnas antal har under året hållits tämligen konstant' dock

kan en mindre ökning av antalet studietimmar och deltagare noteras'

il" "".ir"-ft"t 
som ävdelningen bedrivit pä skolorna i Laröd, Ödåkra

och KattarP har omfattat årskurserna 4-9'
f

Samspelskvällar
Iör deltagaina i ödåkra och Kattar? med,omn:j9 fbj:d: d,en 5 dec

-Zi 
"i 

i ""-tti"ta- 
och Samspelskväu på Ödakra Fritidsgård' där också

rå.4år.ä ,iir a.ltagarna inbjöds nårvara För det musikaliska' och

;;J;;;;k. stod ledirna Berni Sj"nnesson och Lars-olof Johansson' 11'

b*ei 150 personer deltoq i trällen."'åi'rif."riå" 
f<'tall genåmlördcs tordagen den l2 mars i Folkets Hrrs

e-åi. iå" "it"a", 
pro? på både individuilla som gruPpernas musikaliska

l;;;; i 'i-a.i., frjmla.da musikstvcken l di gimensamma .aktivi-
ta,"rnu, ,o- Ieddes av Bernt Sjunnesson' deltog även åhörande deltagare

åäi'."Åå."".-s.- ". ,,ardig åvslutning på kvållen spela'le ABFs nvbil-

ääå" 
-t,.tu?"a 

,rnder lednåg av Pee!- Raanvee Aktiviteten samlade

220 deltagare.

Musikledarutbildning
I avdelninsens interna musikledarutbildning har 11 Iedare förkovrat

siE i ämneni Musikhistoria och Btockflöjt'"'tvriäi" 
åt r.*ion"tt uno.anuae pedagogdagen den 28 oktober iStads-

Uibiio,.l",, H"f.'i.gborg deltog från at'äeiningen etl 15 Lal ledare' Am-

,rerru -.,siklys..ting och ljudverkstad Presenterades av avclelnrngens

musikledare Bernt Sjunnesson.
-ä;il;; tt, Sp"å Blues har genomförts i distriktets regi på, Backa-

eården. Höör. Ämnesledare: Bernt Sjunnesson Nlo av avdelntngens 
1

iedare deltog i kursen som livligt uppskattades'

ABF-ensemblerna
De esna ensemblerna och körerna har genomfört ett 90-tal konserter

."n" i.^ili.aå".a"" anordnade at' kommunin' vård inrät tninga r och före- I
ningar i kommunen.

Anslutna musikorganisationer

Anslutna till avdelningens musikverksamhet är manskörerna L-yran och

rr.t*å"i, rr"-uvga.köån, Broderskapskören, Eskilsminne pensionärskör

och Hemvärnets blåsorkester.

1+
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MEDLEMSORGANISATIONERNAS VERKSAMHET

För ABF:s medlemsorganisationer tycks ett år utan någon form av
kampanjämne vara sällsynt. Under det gångna studieåret har också en
kampanj pågått - "Solidaritet för Trygghet" - med huvudsaklig för-
ankring inom de politiska medlemsorganisationerna. De fackliga orga-
nisationerna satsade också på detta men har ändå i hög grad bevakat
de mera interna kursutbuden som olika slag av avtalskurser, arbetsmiljö
m.m. Dessutom har arbetarrörelsens studieverksamhet varit remissinstans
för nya arbetarskyddslagen. Ett stort antal studiecirklar tog chansen att
noga penetrera det nya lag{örslaget. Ett flertal fackliga medlemmar har
också via sina företag genomgått kurser i "Olycksfallsvård" enligt den nya
utbildningsplanen. Det visar att intresset för frågor, som direkt berör
arbetsplatsens problem har en glädjande tendens att öka. Man sätter
människan i centrum och visar en lyhördhet för krav, som berör den
enskilde i arbetslivet såväl som i samhället i stort.

Inom fackföreningsrörelsen har genomförts ett större antal grupper
kring olika A-skolematerial. Främst står Sv. Kommunal avd. 7:s och
Sv. Livsmedels avd. 2:s satsning på Facklig Grundkurs", vilket medfört
att ett stort antal av dess medlemmar fått en gedigen facklig grundut-
bildning. Dessa kurser har också kompletterats med 2 internatkurser för
deltagarna. Den politiska delen av A-skolan har också rönt stort intresse.
Detta har medfört att antalet A-skolor under året varit större än något
år tidigare.

Utbytet ABF/FCo/Lo-skolan i Helsingör har fortsatt och flera studie-
besök har arrangerats för olika kursdeltagare från broderlandet Danmark.

Bostadslooperationen, då speciellt HSB, har under verksamhetsåret
ökat sin andel av det totala studieresultatet. Sålunda har HSB:s kam-
panj "Vi i HSB" inom Helsingborg samlat glädjande många deltagare,
och det är att hoppas att allt fler av HSB:s medlemmar studerar detta
material.

Hyresgästföreningen har börjat sin kampanj kring ämnet "Plats för
Iek" och en ökning av verksamheten kring detta ämne är att vänta.
Intresset för M- och O-utbildningen har förstärkts och ett betydande
antal cirkelledare/studieorganisatörer har under året genomgått stegen
2 resp. 3 i nämnda utbildning. Då omsättningen av utbildade på dessa
områden är stort och behovet ökar, är det vår förhoppning att medlems-
organisationerna fortsätter att låta utbilda sina medlemmar i våra M-
och O-kurser.

Ett större antal kurser och konferenser har genomförts i samarbete
med medlemsorganisationerna och i egen regi än tidigare vilket redo-
visas på annan plats i berättelsen, Noterbart är att allt fler organisationer
inser betydelsen av att kombinera studieverksamheten med någon Iorm
av internat i anslutning till det ämne man studerar. Detta innebär nog-
grannare planering och för att möta detta krav har ett omfattande pla-

f\

l^

fr

15



neringsarbete genomförts under våren för såväl studiecirklar som inter-

natku"rser och ikilda fotmer av uppsökande verksamhet' Därigenom kan

man förvänta sig en fortsatt gynnsam utveckling av skolningsarbetet

inom alla våra medlemsorganisationer'

Medlemsorganisationer j.
Till ABF:s helsingborgsavdelning är 28 fackliga, 26 politiska'.4 koope- '

rativa, 5 handikapi o.ti 7 p"tttionätsorganisarioner anslutna Härutöver

är 18 ideella föreningar medlemmar.
Under året har 541245: 53 erlagts i stadgeenliga medlemsavgifter'

PENSIONÄRSVERKSAMHETEN

Torsdagsträffar

Årets torsdagsträffar har varit livligt besökta C:a 20-0 pensionärer

har deltaeit i ärksamheten som omfattat föreläsningar, film, konserter

".fr i.","i. 
En del av föreläsningarna har varit förberedelser inlör årets

resa till Värmland-Norge.

Filnt
Filmträffar har förutom på Biblioteket arrangerats på Asylen för

aktningsvärda åldentigna.

Resor

Årets landskapsresa ställdes i år till Vårmland-Norge' Ett BO-tal

p"n"iorrat". f.åttitela kommunen deltog i resan Som reseledare på färden

f ungerade ABF-personal.

Cirklar och grupper

Såväl centralt som i ytterområdena har en livaktig grupp- och cirLel-

verksamhet bedrivits. Piaktiska ärnnen som hobby, konsthantverk, mtrsik

och såns har samlat flest deltagare men även teoretiska ämnen soln

enselska"och samhällskunskap har haft stor omfattning' ,. ---'i 
a"" t"gtfia* cirkelverkåmheten har pensionärerna flitigt deltagit,

då till halv avgift.
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Vi och vår kommun

För pensionärerna anordnades två föreläsnings- och
besöksserier om vardera 10 sammankomster. Sammanlagt
deltog 80 pensionärer.

il och 18 Fredriksdals friluftsmuseum och Botaniska trädgården.

^ okt. 1972 Ciceroner: int. Helmut Merker och int. Margaretha
n Hansson-

25 okt. och Från Råå hamn till Norra kajen.
1 nov. 1972 Ciceron: Försäljn.chef Evert Lorentzon.

8 och i5 Industribesök på Boliden.
fi nov. 1972 Ciceroner: Pei-;ohan Emtell, Lennart Åkerlöv och Karl-

Axel Persson-

22 och 29 Bakom kulisserna.
nov. 7972 Ciceron: Skådespelare Willy Keidser.

6 och 12 Stadsmuseets julutställning.
dec. 1972 Ciceron: Amanuens Bernt Akesson.

17 och 24 Besök på Borgen.
jan. 1973 Ciceron: Arne Johansson och Barbro Ulveman, Riksbyg-

gen.

31 jan. och Industribesök på Elektrokoppar.
7 febr. 1973 Ciceron: Personalchef Tore Amnelius och ingenjör Ing-

mar Andersson.

14 ocl' 21 Vikingsbergs Konstmuseum,
febr. 1973 Ciceron: Museiint. L-G Kindström-

A 28 f"b". och KF-bageriet på Ättekulla.
7 mars 1973 Ciceron: Bagerichef Victor Gri.iter.

14 oc}l 21 Rundtur i ytterkommunen.
. mars 1973 Ciceron: Int. L-G Kindström.

A

Studieorganisatörerna

Den positiva och omfattande verksamheten för pensionärer är till stor
del ett resultat av det oegennyttiga afbet€ som PRO-föreningarnas
studieorganisatörer lagt ner.

1?



HANDIKAPPVERKSAMHETEN

Cirklar och grupper

Genom den nära kontakt avdelningen har med De Handikappades

Samarbetskommitt6 (DHS) har verksamheten ytterligare l<unnat blggas

oå -"d tuu cirklar och qrupper, nämnas bör Socialpsylologi och Leka-
åu^lera. ett marerial Iöi fåialdrar ritl utveckling'störda barn'

Årets verksamhet för synskadade har omfattat följande ämnen:

Engelska, färg o form och teater.

Arrangemang

Författaren Nils-Olof Johansson föreläste den 19 febr' i Stadsbiblio-

teket. Ämnet för kvällen" var hans bok "Attityder till handikappade",
efter föreläsningen följde ett panelsamtal med företrädare Iör handiLapp-

organisationerna.

VERKSAMHETEN VID VÅRDINR,{TTNINGARNA

Nyhem

Verksamheten för de utvecklingsstörda på Vårdanstalten Nyhem har

fortsatt i oförminskad omfattning. Större delen av denna verksamhet

har varit förlagd till avdelningeni handikapplokal på Plante-ringsvägen'

Verksamheten iom består av orienteringskurser har innehållit ämnen som

*uitugtri.rg, trafik, pengar, tidmätninå, rytmik, mäning. och skapande

""rf.*u'i"ftJt, 
Är,ett 

'..ttilyit"t och studiebesök har genomförts m^ed delta-

or..r^. L"du..a. oag"rrrrvttiqt insatser och möjligheten att gå utanför
å"tiui"tutin"n ger d"e c:ä 50" deltagarna goda möjligheter till omväling
och stimulans.

S:ta Maria sjukhus

I samarbete med socioterapin på sjukhuset har ABF bedrivit en om-

fatiande och livaktig fritids--och- gruppverksamhet för patientema Ett
20-tal studiecirklar iar bedrivit studiii i engelska, stilkurs, maskinskriv-

nins. samhällskunskap, porslinsmålning. teckning och målning, hemkun-

rtui, au". samt musikundervisning dår ämnena varit, dragspel, block-

flöit och sånervtmik.-iiri 
ii"t,uf.i' ABF :s leater och musikensembler har sPelat för patien-

ter i sjukhusets festsal.
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INVANDRAR-SERVICE

Kommittdn för Invandrar-Service, som består av rcpresentanter för
ABF-FOO och sociala organ i kommunen, har liksom tidigare
knutit sin verksamhet till ABF:s expedition. Till verksamheten har Hel-
singborgs kommun bidragit med ett anslag om 10.000 kronor och ABF-
distriktet ett anslag om 5.069 kronor. Årets underskott uppgick till
4.977 kronor.

Rådgivningsbyrån

har handlagt c:a 250 ärenden varav nära hälften varit rutinärenden
och återstoden .utbildnings-, arbetsmarknads- och sociala Irågor. Som
ett försök att bryta isoleringen för kvinnliga hemmavarande invandrare
tog ABF initiativet till en uppsökande verksamhet. 323 st. finska, grekiska
och jugoslaviska familjer besöktes. Bristen på ekonomiska resurser gör
det emellertid omöjligt att vidareutveckla dessa kontakter i större om-
fattning.

Tolkservice

har under året mer än fördubblat sin verksamhet. 802 tolktinrnar
har förmedlats varav merparten till kommunala och interkommunala
inrättningar.

Byrån förfogar över ett 30-tal tolkar varav flera behårskar två eller
flera språk.

Fortfarande saknas möjligheter för invandrarna att {å tolk vid kon-
takter med llera myndigheter, organ, privata läkare m.m. på grund av
bristande resurser.

Statsbidrag

Till studiecirklarna har avdelningen uppburit tillsammans kronor
1.270.055:50 i statliga bidrag.

Kommunala bidrag

I kommunala bidrag har avdelningen under året erhållit kronor
463 .007 : - enligt gällande kommunala bidragsnormer.. För sommar-
serien "Alltid på en torsdag" kronor 5.500:- samt för konstutställ-
ningen "Höstsamling -72" kronor 2.500: -.
öriga anslag

Från skilda företag och organisationer i kommunen har avdelningen
erhållit bidrag om tillsammans kronor 10.477: -. För värdefullt ekono-
miskt vistånd uttalar avdelningen sitt varma tack.

f\
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SLUTORD

Det gångna verksamhetsåretJ som omfattat 14 månader, kännetecknas

av ökaä a'ktivitet inom de flesta grenarna av ABF:s mångfacetterade

verksamhel. Sålunda har antaler såtsbidragsberättigade studiecirkeltim-
mar ökat med c:a 2.000 timmar. Den s.k. prioriterade verksamheten har

ökat sin andel av totalverksamheten och omfattar nu c:a 45 /o av

bidragsberättigad cirkelverksamher.
Ku"rs- och ionferensverksamheten vari ligger organisatörs- och cirkel-

ledareutbildningen, har under året ytterligare ökat i omfattning Med-

lemsorganisatioiernas allt mera planmässiga medlemskolning och resul-

taten åv denna återspeglas klart i såväl studiecirkel- som kurs- och

konferensverksamheten. 
-I st,-diecirkelverksamheten svarar medlems-

organisationerna Iör mer än 25 /o av det totala antalet studietimmar
åå I tntt- och konferensverksamheten är numera c:a B0 /o målinriktad
f ör medlemsorganisationerna.

Den allmäni utåtriktade kulturella verksamheten d'v s teater-, musik-,

litteratur- och konstarrangemang har ytterligare ökat i om-fattning-trots

en medveten shävan att i första hand söka tillgodose våra medlems-

orsanisationers växande krav på sådana arrangemang' Föreningsteatern

o"i .,å.a musikensembler hai i detta avseende varit en värdefull och

uooskattad tilleåns.
'Ävdelningen"s eionomi är fortfarande inte helt tillfredsställande trots

lowärda fö'rsök under det gångna åLret att göra inbesparingar och in-
skränkninsar av icke bidragsberä I I igad verksamhet'

För ett"väl genomfört värksamhåtsår vill vi uttala ett varmt lack rill

alla vära stud'ieorganisatörer och cirkelledare' Grunden till det goda

resultatet ligger dolk, liksom tidigare, hos våra medlemsorganisationers

obrutna föräende, deras ekonomiska och moraliska stöd och deras aldrig
sviktande intresse för rörelsens egen folkbildningsorganisation' För detta

förtroende och stöd känner vi ået särskilt angeläget att uttrycka vårt
varma tack.

För förtroendefullt samarbete vill vi uttala ett tack till Stadsbiblioteket,

Stadsteatern, Mus6et och Orkesterföreningen
Till anslagsgivande organ i kommunen uttalar vi ett tack fö! ekono'

miskt bistånd under det gångna året.

Helsingborg i juli 1973.

fl
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Stig Fredrixon
Anna Fasth

Erik Gustaasson
Olle Borg

Lennart Ebbersten
Allan Ström

Lerlnart Larsson

lohn lohansson
IGösta H binett.
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EKONOMISK BERÄTTELE

för ABF :s Helsingborgsavdelning

under tiden I maj 1972-30 juni 1973

Avdelningens ställning per den I maj 1972

TILLGÅNGARtl

fr

Kassa . . .

Postgiro .

Bankgiro . ........
Sv. Kreditbank ....
övr. banker .....,
Div. debitorer.....
Magnarp
Aktier-andelar ....
Inventarier - . ....,

SKULDER
Prel.skatt 53.448: -Restskatt ......... 6.571:-
Div. kreditorer . ... 43.590:01
Värdeminskning

Magnarp . --...- 34.125:.-
Lotterimed.

Magnarp . ...... 5.374:75
Kapitalkonto ...... 4.11L:82

Kronor 147.220:58

1.067:28
4.092:35
4.241:.55

149:03
2.799:47

75.709: 90
58.500: -660: -1:-

Kronor 147.210:5B

KOSTNADER-

Vinst och Förlust konto

t 

tA

Avskrivning inv. ..
Löner - arvoden
Soc. avg. ATP ..
Ov. soc. avg. .. ..
Resor och traktam.
Propaganda . ....
Expeditionskostn,
Lokalkostnader ..
Studiecirklarna ..
Kurser o löreläsn.
Övrig verksamhet
Föleningsteatem
fnvandrarservice
Unga ömars del

imedl.avg.....
Organisatonskostn.
Diverse kostnader.

INTÄKTER
Statsbidrag ...... 1.270.055:Q0
Kom. bidrae .... 465.507:-
Övriga ansläg . .. 10.477:-
Medlemsavgifter 54.245:53
Deltag.avg. och

förifi.matr. .... 345.380:42
Kursavgifter..... 122.432:03
Delt.avg. övrig

verksamhet .... 123.316:14
,r orenrngsteatern . tth.uttr55
Invandrarservice 58.999:-
Intäktsräntor .... 4.065:05
Periodens förlust 47.776: 13

Summa kronor 2.678.331 : 35

28.854: 57
351.738:99
135.911 : -27.018: *

943: 60
39.286: l0
38.369:59

186.950;58
1.238.425:98

170.195: 05
140.451: 58
240.068: 09

49.652:47

14.984:2O
8.176:40
7.305: 15

Summa kronor 2.678.331 : 35
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Avdelningens ställning per den 30 juni 19?3

TILLGÄNGAR SKULDER

Prelskatt
ATP . ...
Ledarearvoden ... '
Div. kreditorer ....
Värdeminskning

MagnarP .......

2.482t0t
4.806: 37
6.594t 45

156: 13

2.9t8: 42
27.218: 23
68.500: -660: -,17.599: 08

1r-
43.664:.31

4t.614:. -84.845: -8.016: -36.000: -
34.125:-

Kronor 204.600: -
Kronor 204.600: -

REVISORERNAS UTLÄTANDE

lJndertecknade revisorer, vilka granskat ABF:s helsingborgsavdelnings

"äk-";rk;;;;.;". 
funnit dessa rätt"och väl förda, alla poster styrkta rned

;;ö;;[;; t.tiru,"il"""t samt i överensstämmelse med protokoll' vilka

ilil;å;Tt;:-b;; ktntanta kassan' bankhandlingar och postgiro har

kontållerats utan anmärkningar. -*Vi-ftiieiåt;*ö, 
ut. ,ty."ir",t beviljas ansvarsfrihet för den tid revi-

sionen omfattar.

Helsingborg i juli 1973.

Bertil Pettersson William lohnsson HarrY Nordqwist
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ANSLUTNA ORGANISATIONER

Svenska Beklädnadsarbetareförbundet avd. 1 sekt. 3
Svenska Bleck- & Plåtslagareförbundet sekt. 2
Svenska Byggnadsarbetareförbundet avd. 4
Svenska Elektrikerförbundet avd. 4
Svenska Fabriksarbetareförbundet avd. 1

,\ Fastighetsanställdas förbund avd. 7r Försäkringsanställdasförbund
Graf iska f ackföreningen
Handelsanställdas förbund avd. 6
Svenska Kommunalarbetareförbundet avd. 7
Svenska Kommunalarbetareförbundet avd. 40 sekt- 6

fÄ Svenska Kommunalarbetareförbundet avd. 40 sekt. 10
Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avd. 2
Svenska Merallindustria rbe t arelörbundet avd. 31
Svenska Musikerförbundet avd. 5
Svenska Målareförbundet avd. 4
Statsanställdas förbund avd. 1032
Statsanställdas Iörbund avd. 1110
Statsanställdas förbund avd. 1169
Statsanställdas förbund avd. 1303
Statsanställdas förbund avd. 3011
Statsanställdas förbund avd. 4010
Statsanställdas förbund avd. 5116
Svenska Transportarbetareförbundet avd. 14
Svenska Träindustriarbetareförbundet avd, Malmöhus sekt. Helsingborg
Tullmannaf örbundets helsingborgsavdelning
Vävlagaref örbundets helsingborgsavdelning
Fackliga Centralorganisationen
Helsingborgs Arbetarekommun

- 
Bårslövs socialdemokratisL.a förening

I' Elineberg-Eskilsminne-Ramlösa soc.dem. Iörening
Fredriksdal-Drottninghög-Dalhem soc.dem. f örening
Helsingborgs socialdemokratiska förening
Helsingborgs Norra soc.dem, lörening
Högaborgs Soc.dem. förening
Kattarps' soc.dem. förening
Mörarps soc.dem. förening
Påarp-Frillestad soc.dem. förening
Vallåkra soc.dem. förening
ödåkra soc.dem. förening
Kommunals Socialdemokratiska fackklubb
Tretorns Socialdemokratiska fackklubb
Helsingborgs soc.dem. Broderskapsgrupp



Helsineborss socialdemokratiska kvinnoklubb
tt"ltittäbo.ät Norra soc.dem kvinnoklubb
nåå Säialåemokratiska kvinnoklubb
Påam-Mörarp Socialdem' kvinnoklubb
v,llåkra Socåldem. kvinnoklubb
Ödålra Socialdem. kvinnoklubb
Helsingborgs samarbetskrets av SSU

SSU-Facket
SSU.UNIK
V:insterPartiet kommunisterna
DHR södra distriktet
DHR:s lokalavdelning
Föreningen Iör Astma-Allergi
Folkdansens vänner
Föreningen för hjärt- och lungsjuka
Fritidsklubben LYckan
HSB Helsinqborg
Helsinsbore; Skyddssama ritf örening
Eskilsräinnä kooperativa kvinnogille
HelsinEborss koåperaliva kvinnogille
rr"iriniuotä atttä kooperativa kvinnogille
ff "t.l"[U"tlt 

f 
"tporatlonsidrottsf 

örbund

Helsingborgs Idrottsf örenin g
Hobbvklubben Pantern
Idrottsföreningen Kamraterna
Helsingborgs EsPerantosällskaP
Luggudegillet
Manskören Harmoni
Manskören Lyran
Motormännens Helnykterhetsf örbund
N :a Skånes HYresgästförening
Nva Frimårksklubben
Sriensk Trädgårdsungdorn
Koloniföreningamas samorganisation
Helsingborgs CamPingklubb
Sundsslimten
Helsiniborgs Pensionärsf örening
Pensionärsf öreningen Nordöster
Eskilsminne Pensionärsf örening
Ödåkra/Katiarps pensionärsf öreni ng

Norrlycke Pensionärsf örening
Vallåkra pensionärsf öre ning
Mörarps/i'åarps pensionärsf örening
Unga ömar



ABFhar
elr gglil.titlning
Och den behövs!

Fönstret är en engagerad röst i debatten.

Stärkt av tron på alla miinniskors lika värde
slåss Fönstret ftir alla människors rätt till
kultumpplevelser. Till vuxenutbildning. Till
samhällsengagemang.

För bara 12 kronor om året får du över 300
sidor intressant, Iättillgänglig läsning i form av
artiklar, bild-reportage, utfrågningar, debatt-
inlägg. . .

henumerera genom ABF-avdelningen.
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