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Förslog till dsgordning vid årsmöte med .ABF: s represen-
tontskop. Torsdogen den 25 septernber 19V5, kf. 18.30
i ÅBF-soien, FoIket s Hus"

. l. Ärsmötets öppnonde-fqststöIlonde ov dogordni.ng iömte

;r1 om b ud s f ö rt ec kn i n g.

-. Vol qv iust€ringsmön,
3. Vol av årsmötespresidium.
4. Behondling cv verksomhatsberöttelse föt 1971/75

,{. Behondling ov ekonomisk beröttelse idmte revisorernbs
yttronden.

6. BesLut om onsvorsfrihet.
7. Behondling ov budgetförs|og 1975/76
8. Behcndling ov försLog tiII stodgor för ABF-ovdelningen.
9. Vql ov

q) Ordförande för två år (ovg. l-.E. Lorsson)
b) Två ordinqrie styrelseledqmöter för tvö ör. (Ävg.

Lennort Ebbersten och Erik 0ustovsson')
c) Änmulon om förröttot vol cv en personolrepresen-

tont jömte suppJ-eont (ovg. Änno-Greto Corlsson)
d) Tre suppleonter för att år. (4v9. Gösto Hiolmorsson,
. 5-Å Sloa"nl och Evert Jönsson)

l11 e) Arbetsutskctt iömte suppleonter. (Avg. L.E" Lorsson,
Lennart Ebbersten, Änno Fo.sthn Gösto i'ltjbinette och
5tig Jönsson)

f) Tre revisorer för ett år (ovg. Bertil Pettersson,
+- Stig Fredrixon och HiIIiqnr Johnsson) ;ömte två supp-

Ieonter för desso (avg. Henning Andersson och Ånno

Britc Johonsson)
10. Aktuello informqtioner för verkssmherEArc+ 1975/76
ll. Avelutningssonkväm med Hembygdskören



VERKSAMHETEN
inom

ABF :s hclsingborgsavdclning

I iuli 1974 30 juni 1975

Stvrelsen: Lors Erik Lorsson, ordföronde - Lennort

sekreteroie - Erik Gustovsson, Y' sekreterorE A
övriso redornö'"" tål::,?'i::l"3lli3;;'iohon""oi

sqmt A nno Greto Corlsson
( personolrepresentont).

AnstöI1d kossör: Ännq Greto LiIiedohI
Arbetsutskottet volt ov Ö! 9Elleli Lors Erik Lor-sson,

6ETä-n-,-fifr o Fo sth, Anno-Greto
Litl"aonf sont Göstq HLjbinette med AIlon Ström
och'Stiq Jönsson som suppleonter för desso'

Stvrelsesuppleonter: 5tig Åke SlödohI, Gösto Hiolmorsson'
tvert Jonsson.

Styrelsen hqr hqft ll protokollfördo sqtnnontröden, AU hor
hoft l0 sådono.

Revisorer: BertiI Pettersson, Stig Fredrixon och l'lilliqm

VERK SAMHE T SBERÄTTELS E

Å nnq B rito Johonsson.
Kommunens revisionskontor
gronskningen.

ar

hor verkstöIlt sifferi

Exoeditionen: TilI ÄBF:s centrqlo expedition vid Söder-
goton ö3 hqr
Tunktioner: Unco ö.nors Heliingborgskrets' A
Invondror-ServIce' Sk6debonon, Konstfrdm iondet' ' r

Föreningsteotern öch Studiegdrden i Mognorp'

A-5ervice:
Ä-Service hor orbetslokoler i Eorgen och betiönos ov.fyro
;;iiiå;;;"t;irJå-m.åå'b'tore vio LiqN' Invqndror-service
;;;iä;;; ov en deltidsqnsttilld förestöndore iö$te tre
iiiåi"iarlå"-iepråsentonter för d6 större invondrorgrupper-
nq sqmt c:q 25 tolkqr.



För övriqo iunktionet svqror två heltidsqnstöIIdo och tre
äåitiå".iitaildo medorbetore. Hörutöver hqr LAN.plocerot
5-ii;;;i.; ;iJ lart" centroro exp. För orsonisotion,
i";i;;;;i;";---olr' p"oogosi!kt orbete-hor fem hertidsonstörr-
;;-;;;kii;;åtut-o"h ttä åertidsqnstörldo ossistonter vorit
i;"i;;';rit-ABF-åipeditionen iiimte drvet 200 cirkelledqre
och fockmön.

A

!epc:er-t4ji.!
{AStyrelsens l-edqmöter och medorbetqre hcr representerot

ovdelningen vid förbundets, distriktets, regionens och
medlernsoigonisqtionernos konferenser och sommqnkomster.
Avdelningån är representerod i styrelsen för ABF:s Skåne-
distrikt] i Kommitt6n för Invondrqr-5ervice, Skådebonsn
södro reåi.onen, Uö-kretsen, Studieförbundens Sområd-sorgon
i Helsinöborg,- KF-FCO-kornrnitt6n somt i Kommunolq Vuxen-
u t b i I d n i Ä g s rå d e t icimte I ntogning sniimnden vid Vuxengymno-
siet. I ABF/FC0- vtbytet med motsvqrqnde orgonisotioner
i Helsingör ho; ovdeiningen vidgot sino insotser under
ve rk so rn h e t s ö re t .

ReoresentontskoPets årsmöte.
ABF: s representontskqp somlqdes tiII årsmöte under god

uoo"iutninq möndogen den 2 september 1974 i ABF-soIen'
;åik;;; H;:. Ef'"i .n kort konsert qv ABF: s Accordion-
tirb[ [rna. representqntskopet under.veieronen Gunnor
iiriiig^. .tafåiona""top fqtio enhiillisc beslut i de

1r."i"iö"l"figo årsnrötesdrendeno' Kossörån 5tig Fredrixon
^["iå"""a""åett sig återvol och pö styreisens fösslog

[""ioi åt"rnåtet uipdrogo 6t ÄU ott hemstä1lo tii]"
iäii"iaåi-"t åit ?b aiip"ns för hertidsonstölld kossör'
i"å"""ti"" aurpå utsögs Lors Erik Lorssonr Lenncrt
is[åiiiåi, Ännl ro"tt', sösto Hubinette och Anno Greto

A iii;;;;;i'"o' "at"titi onsvorigo för ovdelninsens för-
;;ri;;;". Revisorn Horrv Nordqvist ldmnqde sitf upp-
dioo efier drvct 15 års tidnst i ovdelningen' Ars-

^åiåt-Å"iiot-ii"" i. kossören Stig Fredrixon som dennes
äiiåitliJ"i".-Lååqmoten Allon Stråm fick mottoso för:;
6r"i"ii-iutt!önstt6cken i' silver for-drygt 25 års
inl"å"ie.oa"'insotser för ABF' I cvslutningssamkvdmet
i"itäitååå-Ct'ristel och Jqn Normonn från Föreningsteot€rn'



STIIDIE CIRKELVE BKSAMHETEN

Ämnesom röde

Religion, filosofi,
psyk", underv.
5oråk. språkvetenskoP
Srr.n"to iör invondrore
Litterotur, kon str teotert
film
Musik
Somhcills- och riitt s-
vetenskop
I eknrk, rnouslrr,
kommunikotion
Ekonomi och nöringsvösen
NoturvetenskoP, medicin,
id ro tt

255
2 "000 

.

625

'I .038
l 600

3.057

239
834

275

1"650
6.244
3 "225
4.597
5 "032

I I .482

748
3 "302

845

Bidrogs- 7n'
t irnno rAntol TotoIt

deltogo re t immo r

522
6 "196
3 "065
4"185
4 "770

11 .482

748
2.513

785

^h

SUMMA : 9.923 37,125 34"266

Jömfört med ntirmost föreoEende redovisning innebör ovon

;;;i;;; "iitro' en oknini ov ontqlet "l:1i::::'?:öl'd"n ^älå'ä"öoö- "t"åietittot ' Hiilften dtirov emoneror

iiäliål"t"it";;r';t"" i."'"i"ti tå' invondrqre', sqmhörls-

kunskopsömneno "uotot.'""i;;;-""1i 
för den.ondro hörften

i*i:itilll:-,'''ffi :i;11i'"i,#5iT;I:'å'."iåff 
?å

:l::i?:':::"::å'::ä'33å iiiiiä'-ä"r, omrqttär nu eidqst

il*ffiffiutil**il



ANNAN BILDNINGSVERKSAMHET
Kurser och konferenser

Arbetsmqiknodsfråoor
S o c io Io/e ko nom i s kå,/po I i t i s ko
frågor
Konsumentpolitisko frågor
Orgoni sotörs- och uppsökore-
utbildning
Hetodik och pedogogik

Summo

Sornhöllskunskop/Vd r komrnun
Internotionello f rågor
Vorio

F\

A

A

AntqI
o rr.

Antol
timmor

227

219
l3

96
133

A ntol
deltogor,

524

621
29

180
563

l8

19
I

8
23

69 688 1.920

Verksomheten hor genomförts i 28 endogs- och 4l tvådogors
qrrqngenqng under 110 kurs- och konferensdogor rned skildo
medlemsorgcnisqtioner son medorrongörero Liksom tidigore
ögnos orgonisotörs- och cirkelledqreutbildningen stor
omsorgo De sqmhillls- och röttsvetenskopligo örnnesrubri-
kerno ör i stort sett de storo medlemsorgonisotionernos
intressen som tillgodosettso Kostnoderr'o för verksomheter
hor uppgått till kronor 158.744. I deltogorovgifter hor
inbeiolts 106.569 kronor"

Före1ösningor

A ntol
o rro

29
9
8

46 134 2.123

A ntol
timmo r

A nto I
deltogor

935
875
313

83
27
24

Summo

Av ovon ongivno förelösningsolrrrngemong hqr 36 vorit
interno och l0 offentligo. Kunskop om den egno kommuneno
Vietnqn, Chile och Folkrepubliken Kinq hor tilldroqit sig
det störsto intresseto Soro Lidnon och nordvietnqmes6rno
Duon Von Ngoc och Tion Vqn Phong vor de uppmörksommode
göstföreIösore i rjrets föreldsningsverksomheto .Kostnodeni6r denso'nno hor uppgått till kronor 9"020:-. K:. 6.033:
hor inbetElts ov deltogore eller rnedorrongörorö



ffi",",
orlqn9emong

Kommqrmusik 9

ijiääiiarinins"'u"iL 16

F;ik;;;;k/;;;s e

i{;;;;;arf to
Jåri'" "ir. 

1 1

Körsång ,iVissång t''

72

AntoI
o rr(rn9emo

4l

A ntol
åhöro re

I "3405.208
'l 

"375' 1"755
1 .058

'.å33 
-+

16."571

A ntol
6esökore ai
1.029
1"790
4" t59' 874

Antolet interno qrrongemqng hor vqrit 38 och offentligo
äil"iiir-!iå; å"1- hot-soJo-omotörensembrer, medverkot 

- -lt
i-itliäåt.-[v"[o, pote[" och ofrikqnsko folkroresrupper
hor vorit våro gdstero tton" L"ygtof och -Hons PåIsson

l;; ;;;;;"';;i i'å'i'åa""J" åiiI"t"' i de kqmmori'nusiko-

lisko orronge.ongtn o"n-i-i" tango - 
visprogrormen för-

tianor frqmh6llos sånsoriiäitiiä"öf"" öeriel Lors 9ertil
Jönssono Jon och cr'ti"tåi'iåi';;"-;;h ötlo Moog' Jozz-

orrqngemqngen sot genotiltts i sonorbete med HNJ lror

ii??rä:ä#;!:::i';' ii' g;i;'";: ::'El;:;"Y; if ;:l':l; "'!::
;;il";;;;;;;;åg, ao'-"aäo;å-nå'-ttir"to'mit' uppgick
tiII Lronor 12.841

ABF:s egnu ensenbler hor utöver ovon ongivno gett ett
70-tol rnusik-octl "angtråmiiååå"a"" 

för fommunens oliko
'rå rd in röttningo r"
reoter- ocb jllljg jgllg!.il-lil

Interno teoterorro
0ffentligo teoterorr.
F iIm/u n de rh å-I I n i n g

I n f ormotio n/debo tt f iln

13
9

ll
I

u p p m ii r k s q m m q d e t e o t e ro r r o n 
fl " i " : g ; ",i il 

" 
: lf ",t 

"."..,1,t 
;"* rt'."rta: 

";;il,::oli:";:.tilitfilåo;.sorskoron och stod.steoiern o

*i:*rliin:;ir,:i: ;iuli'ifi "l:;*;::r"'i" i:'il:i;:;'

åili:ilirl?fr 
iilil:*lli''i* i i,i':i;ii:"fi ii: :,i :?il;'-

7"852 a



U t s tö J.I n i n qsve rk sqm h et

Måleri/srofik
Kon sth o n tverk
Fotogrofi
Informotion och

ä so6 \t "zss
5örskilt uppmärksomnode utstöllningor under året v9r en
botikutstdiining iämte fotomontoge-från Sri Lonko (CeyJ.on)
och KoribuutstöIlningen. Den polsko fotouistöllningen om

,t \de nozistiskg koncentrotionslögren vöckte också stor upp-
mörksqmhet. Ärets Höstsqmling itgiordes qv den kundq Mi;ri-
Moxigruppen inom den nordvöstskånsko konstnörskolonino
Pressfotoutstöllningen tilldrog sig som vonligt stort
publikintresse. Fotogrofen Gösto Krook fick för ondro
gången försto priset efter iurybediimningen. Publikens vol
föII p6 en bild togen ov fotogrofen Jon Aldosson. Konst-
frilniondets grofisko kollektioner hor visots i skildo
lokoler" Ett tiotql provinskonstnärer hqr kontinuerligt
medverkot å s.k" arbetsplots och lunchrumsutstöUningor.
Konstförmedlingen hor hoft en omsiittning kring 60.0001-
yqysy merporten kommit provinskonstnörerno tillgodoo Dennq
förrnedling ingår i.cke i ovdelningens ekonomisko redovis-
ningo Utstöllningsverksomheten redovisor kostnoder om
kronor 5.120: -

AntqI
Ofr(rngem.

l4
3
4

debottutst.l2

Antol
A rro ng.

69
46
72
41
33

Antol
c: o be sd kq re

7.1l0
3.200
4.325

17.120

AntoI
dogor

251
35
90

130

Antol
dogor

ll:
506

Antol
deIt./bssökore

1.920
2"'t23

t 6 "6717.852
31 .755

Kurser/kon fe ren ser
Förelösninqor
t'lusik/s.6ns/dons
Teoter/film.A ut stölln i ngo r

60 "321deIt./be soko re

Totolkostnoden uppoår till kronor 189.935. Deltogorovgif-
terno,titrl denno r{6f, ov varksomheten slut.or på kronor
110.029:- I verksq.nheten hor medverkqt 55 oiiko förelösqr,
och exporter, 28 skildq musik, sång- och donsgrupper, l3
sång- es;t musiksolistero 5 teoterensenbler, 2O utstdllonde
konstnörer och l2 fotogrofer.

Summo 261 616
A rrong o dogo i



ENSEMBLEVERKSAMHETEN

föIionde ensembler och körer vorit verk-Under årat hor
sgmmo:

HeI singborg s BIåSorkester
(M u s i k f ö re n i n g en )
Stråkensemblen
A cco rd io n k lu b ben

BrossensembJ.en

B Io c k f Iö i t s en s em bl en

Sofori !ozzensemble
Helsingborgs pensionörskör
E skil sminnes Pensiondrskör
V o 1Iå k ro-g ru p Pe n

G å s ebd c k sg ru p Pen

B rode r sko p s kö ren

A ssocierode till ABF: s

t'lo n skö ren Hormoni
.il on skö ren Lyron
Hembygdskören

Hemvörnets musikk&r

ensembleverksomhet hor vorit:
30 1

2s alt
,+O 4

35

medlercmor

35

12
'15

l0
9

l0
35

20

12

12

.14

.\'
kon s e rtbl

l6
7^

21

.t

2

7

3

4
,_

Av desso 74 gonomfördo konserter hor sorntligo .vorit
?åt;;;;;"-'"ii i"*iii"tionskonserter, bestörldo senom /n
ABF-ovdeln ingen.
Utövsr detto hor ensemblerno giort en del offentligo
["ilåit""-i""t kottun"n-ten oiliså utom i sombond med

fi;;;;;k;-";;ton.-rio I'doie t'o" vorit eneoeerode för
oii kunno genorn f ö ro verksomheten'

Kostnod för en sem ble -verk soarh et en kronor 20'854:- '



ÄBF: s Föreninssteqter i 5köne

Som tidigore &r hor Helsingborgsovdelningen svorot för
Föreningsteoterns odministrotion och en-del ov det konst-
ntirLigo orbetet.

Ensemblen hor under året bestått ov fölionde skådespelore:ÄBorb.o Söderkvist, Bo Andersson, Ingvor Åndeisson, LiIlon
Lorsson och Ånn-Christine Folkeholm. Under hösten-vqr
Christel och Jon Normonn onstölldo för ott förstdrko grup-
pen. Verksomhetsårets repertoor hor vqrit:

^ 
'rMed vison mot förtrycket"
"Tokigo AmeIi-Fio Joisson"
"Jog kon en dog till Sverige"
rrOrn tobokens skodlighet"
"En stund med Fröding'l
"ChiIe en förlorod morgondog"
"Tuppeknorr och d uvek utt e r'l
"l'1ed mångo kulörto Iyktor"
"VöIkommen hem"

' 'rSulon Dolon och Snöretrl
"Nöd 6 qved n6d 6 rött"
'r0ch gå i striden utrl

Vi kon notero ett rekordör för Föroningstgstern med
sommonlogt 479 förestöllningor. Av desso ör ll2 genom-
fördo i Helsingborgs komnun.

Från och ned 75/76 övertoger ABF-Skåne odministrotion
och försölining ov Föreningsteotern. Gruppen skoll övan

- 
i fortsöttningen ho sitt huvudsdte i Helsingborg. Visssr - delor ov det konstnUrligo orbetet skoll utföros ov
Helsingborgsovdelningen . personolo

1A



VERKSAMH ET F'öR MEDLEMSORGÄNISATIONERNA

TiLl ovdelningen ör 90 orgonisotioner qnslutno vorov
3i fockligo, 26 politisko, 8 pensionörso 7 hondikoppso
4 kooperotivo öch 14 ondro orgonisotioner. Desso orgo-
nisqtioners studie- kurs- och konferensverksomhet hqr
under verkssnhetsåret vorit synnerligen Iivlig och till-
fört ovdelningen ett ökot ontål studietimrnor inom oliko
ömnesområdeno-Större sotsningor hor giorts på skydds-
ombudsutbildningen, energidebotten, studier kring kom- -\munoloolitisko fröqor, kooperqtivo hondlingsprogromtnet
och ThU-kursen Voråogslogen. Kurs- och konferensverksom-
heten hor vorit ett vardefullt komplement till studiel
;i;[].;";. Den fockligo s"kiorn hoi också diskuterot $ 32-
utredningen och ovgivit: remissvoro Sqrnqrbetet med -kom- -run"n" u!bildningsåvdelning åor gett ett gott resultqt A*
ifrågo om utbildningen ov ikyddsonrbuden och furskole-
'I 

ö rq rno o

Pensionärsorqonisotionerno hor, Iiksom tidigore ör, hoft
en livIig veiksomhet. En tendens tiII meio so höIIsbe-
tonqde öinen bbr uppmtirksommos och uppmuntros-för dennq
Eruppo Hondikopporgänisotionernos verksqmhet fortsötter
I oibiminskod gloa. D"n tillför dess medfemmor nyo och
vidgode pet"peftit, pö sonhtlllet och dess syn pö hondi-
kaoåorqonisotionernos problem och medlernmqrnos fdrdjg-
hetitröninq" ABF" FcO och Helsingborgs Arbetorekonrmun
hår tiIIsoÄmqn" '"tått som vördor för studiebesök från
broderorgoi,isotioner i Polen och Isroelo Internqtionello
Hdiskole-n i Helsinqör qnordnode två endogorsseminorier
foJ iiupper frön Lä"inqmerikq' Vid desso seminqrier be-
t'ånai"aL'i ABF: s uppbyggncd och orbetsfor,rnero Somorbetet
."J.ÄOr lsh orbetorråiålsun i Helsingör,/Nords!öIlond hor
vidoreutveckiots. Blqnd sornorbetsproiekten bör. nömnqs
olbetorröre.Lsensr gemensommo svensk- donsko qtton r
Folkets'Hus under Nordisko veckqns försto dogor' Vid 

^ti"tlo iifffoffe medverkode bI. o. den donske kulturmi-
ni sterri.
åvslutningsvis kon nömnos ott rnedlemsorgonisotionerno
r"-liåt-iiriit nvo och storo uppgifter i och-med riks-
äå"äi"-u""r"l ofi "Vidgod "r^"i'i,ibirdnins"o Frömst kom-
i.l'äåtii-äii iätto" iå en utöknins 9Y 9el uppsökonde
,rå.t"orteten p6 orbetiplqtserno. Måiligheternq för skifts-
;;;;;;;;" ott'd.ltoso i studiecirklor hor ökqt.tock vore
;ik;;;;;;"-6;"i,i oil visst studiestöd' Det ör dörför qv

;i'k;-;i;'J"-io"trigo medlemsorgoniso-tionerno tillsommons
ÅäJ-aår-"oås.ont pion"tot oc! !enomfi;r sin medlernsskol-
iiir"-Vi'"åi-dörfbr med tillföisikt fron mot det kornmsnde

";;åi"å;";-;"h-somårbetet 
meci de oliko medlenrsorgoniso-

t ion e rno o



Somo rb

Utöver sornqrbetet med medlenrsorgonisotionerno hor sor-

"åiton "t.tt 
med ondro orgonisotioner och institutioner'

5åiundo hor so",verkon etq6J.erots rned TBV:s, 5V:s och
ll.JUoioot.t olons IokoIovclelningor dör gemensomr'rq intrcssen
g j;;i- å"t 

'nö iIigt" A vdeln ingen 
- 

ho r Iijmno t sitt s-iöd tili
iitttottiqo o!rongemong onoidnode qv FN-förening.en, FNL-
;;;;';;. iib/KrttJ.rtoit, SocioIistisko Kvinno[örbundet,'

,n öaii"t.i"t Sveriqe-5ovietunionen, Polsko Vönsollskopet,- a;;;;t-ki "esi sko 
-Vu 

n sko p s fö rbu ndåt 
" 

Finsko Föreningcn.
Grekisko Föreninclen, Jugoslovisko Förcningen, helsingborgs
Trodgörds{öreningo Botonisko Föreningent Nordvijstrq 5könes
Fåikåånor.t,ot", Nö'rcl'rasteno Nyo Jozzklubben m" fi'

7a 5ororbctet mecl kommunens k rr I t u r i n s L j t r'l t i o n e r, . biblioteket'
' teotern" muscerno ocn 0rkesLerföreningen hor hqft scd-

;;;ii; å,.i;;;ning"-Ko"ittbn for Nordisko veckon hor också
fåil-å"delningen! .edverkor, i 'bl o uts ballningsorrqngemong
i-iili;.i"t"tl Sororbetet meci Turistföreningen hqr vorit
oförönd rot gott.
5qmorbetet mecl de i kotnmunen befintLigo vårciinrdttningorno
;;;-l;k;;rn tidigore bedrj vits under ömsesidigt förtroend-^
o"Ä tror onrfqttoi inte boro orgonisercd ,gruppverksonrhet uton
o"t"a "tt 

kontinuerligt urbud ov musik,/sång och tecterpro-
grorn för inröttningqrncs potj'enter. l

I nvond ro r-5ervice

t.iksom tidigore hor konrnitt6n for fnvondror-5ervice, med

,r"it"ttifto"å" ledqn'öter från FCO och ABF, bedrivit infor-

"'å1i""--åil iåJ9i'rtting"u"rkso'nhet- -f 9r .i 
n.v,o 1.f rore i Heising-

horos kommun .o'"t d."-Juto* up;rehålIit tolkföriaeclings- och

iåiiJtiiiä"i";";;p;iii"'. VerLsonrheteo hor bedri':its i
Arnk,rvtninq ti:I ABF:.-i"i"aiilon"lokoler o"6 dörigenom i'or
" ;:";å;i;;:,;;;'"-;;;"iaiifsirtu"o kunno-i Iösos på errekti-

veste och bitligoste .i:iti'Fot byråns inIormstions- oclt

;;;;;';;;n";;pgiri"' io,"l'"i"r','iinsi" srek'isp q6r j''';osIo-

"i"[-o"."åtoi' iotit un"iairå' riu Vivi'Johcnsson hor vcrrit

x::: ;i::*:i: "l:i";*:i:ti:;;:i,i;l'!:l,iåäå'"ix" iliu [3]-""
;:åi;;;:;;;";i;;;i;;:;; Bvrån hor vorit invondrorrörenins-
-.,'n hahiciiolio med oii *[otto och utrusto klubblokoler"
iå.1är"ii,ll-r.å,^;.;k;.k; olh. iuso,siovi;lo riiJ3li nosrnq hqr

11u eono kluoblokoler L Fottåti hus' För polsko Invondror-
i;t;li;t;;-;;gåt-""J"'"ötnineor om klubbrokol i sommo

fostighet"

otioner insti



Invqndror-Service hor under året hoft kostnoder om 90'753"88'

;;i;;i;;;"- "'onnor 
vid 

:9;if?:?t r;:'::tl:1"åå:åiäl;ol''"'unbidrogit med 30.000: -,

ToIkförmedlingen hor ökot i omfottning fr&n l'218 tiII
il-läö-ioltti'i"'. A
Informotions.ochrådgivningsbyrönhorhondlogtcirkog00'
örenden-

MAGNARPSGÅR,DEN

tr#r1f r',+åtå.1:'3ii,*;;ä:lii"l;.ätl?l:':':;'t"i:":ä:t"
Lo rsson o

Verksomheteh Äl-

Efter de senoste örens renoveringsorbeten' rned.mindre

utrvnmo för uthvrnins"t;"'k;;-t1;;;;ipigardän i, ör redoviso

rkoä verksomhet. specielli-['a51 och iiigerverksomheten

lii:;,:::::tlii.l;ii"{i:t, iiiirf l;;'::i<'oinåil::1";l!"' .,
c:o 450 deltogore"

i'*llil li,;liii$il1i:;täil'l; l:'nii "*t rlli*'å:il"



Insående bolone 1 iuli 1974 '
TiIlgån9or:
Kossq
Postgiro

41Div. deb.
LnYsntqrr€r'

5kulder:
87236 Eoet kqpitol 1.855r12

521 r0l Uiprust;inssk. 599225
I .875:00

'I :00

2.484237 2.484:37

,4\

Resultotkonto

Ko stno.de r:
Skotter
Driftkonto
0mkostnoder
Rep.- underhåIl
Trqnsporter
Avskrivningor

527 zOO
3 .23 4: 70

275t26
5.873: 83

4O1z 97
2"8O2255

I 3.1 15:31

if\

5kulder:

E get
D iv.

[Jtoående bolons 30 iuni 1975

TillgEngor:
F Ko 

".oPostgiro
Div" deb.
Inventorie!

176 "4634.10
1.825.00

1.00

Intökter:
Hyror
Anslog
Underskott

Kopitol
kred.

2 
"985 r 00

10.000:00
130:31

l3.ll5:31

1"754.81
?81 .75

2.036.56 2"o36"56



SLUTORD

Ävdelninoens 54;e verksqmhetsör som hörmed redovisqts
T,IIlilå'"iiir-=ii i"tltt"ins inso epoksöronde förönd-
iiiocr iamfi;rt med de senoste årens redovr.snr'ngqro
ö;;:;;ti;;;;;å" å"t"r hor ökot med c:o r0l, undervis-
;;;;;;"i ;;;;stq fiir invondrore hor stqbiliserqts
.iiål"ri"iåiäii-"ti"t"rtipnins och. sonerinsen ov den, 

-
i 

" 
L u 

- 
U i å t" g 

" 
U e r ii t t i g o d e c irke Ive rk sqmhet en hor ov eKo-

nomi sko sköJ- Fortsott"
Kurs- och konferensverksomheten, vori.Iedoreutbild*
"i"å""-i"tät en centrol pIots, iror håIIits. pö en oför-
lj",iilii iljö-;r"ä.-xuii"i"ltiviieternq ov skildo slos
läi'iått.ått sin tidigor. tendens till ctlt flero in-
tär"å-r.rit"itnslog" rösotserno filr frönr iondet ov

i""äi,riii".l-trådiiionetto kulturvttrinsor hor, vidsots
iii-i."iirtriuyiåi-'"a den donskq ÅoF-tosion"n hor fått
ollt fostore former.

uton vöro nönqo medlemsorgonisotioners ekonomisko och

Iåiljrillä ;;äå-"l;ii; heri"is"t situotionen te sig

?;iiiå:::";::r"i;;"1':t:::*å30;ulå"';:åå'lSililll"'
liiiåä"i""r.iionåi-oututno' orbetsvilio och de onstörI-
iäi-i"riit och intresserqde orbetsinsotser' vö9qr vr
åiåa"[åiiä"-pä un-loit"ott, om dock lånssom' ekono-
misk återhdmtning"

^}

^

De fockliqq och pofitisko medlemsorgonisotionernon - 
röd-

"";";";;i;;;"i-ä"[-äiuåi"'iriöfrösorno hor, ov noturriso
:i;Y"ä;;;;;;;t-soor.åiist'nsIopsoÄrödet och hqr helt-

"i."t-åi.at.qit till ott denno sektor ov vår 'erksorihet
;i;;"";;";;å;i ;;-;"; iotqrq ontoret studietirnnror i
iräår"ilir"i"-iiånoti"tt hor en viss förbdttrins kunnqt
;;:-;;;;; - 

";" i ft shö i ningq r, nösot förbattrode onslos
äli Jtt"ti;i;o in""lt"tIngår' Dessvörre möste vtter-
ii,,..!"o.råirtshö ininsqr tItI!ripos för ott- kloro kost-
;å:::;.;;i;;;;;;';a i;;"'.'',åd"n, personolldner ocrr

;;i;;';å;i;i;ii.tl'" kostnodsposiero Aven orn.detio
förhållonde inte ör ""ii; 

';;;";å;-Äår-åJJ"rni''s så -ur Ä|
åäi' å"åo uålioslist ott'vuxånutbildningen i studieför-
[liaäi'!-"äöi-"[o-6"ro"t""-med så höso.io:ll:19: "tt d"
iä;-;;; ""ilira. snort upprevs so' ått ekonomiskt
hinder ftir ott deltogo i den"

6'



TiII o11o de, orgonisotioner, företog och enskildo.som ekonomiskt eIler på onnoi satt fämnot ;ii;-;;;ååt ovdelningens verksämhet, vill vi-ulloio-Jårt ,orrotocke I detto tock vitl vi'också i;.fi;;-;r;i"9ssiv;naeorgon i Helsingborgs komm v n.

^ 
Helsingborg i ougusti I9Z5

Lors-Erik Lorsson

fAennort Ebbersten A nnq Fosth
Allqn Ström Erik Gustsvsson
Olle Borg A nno-Greto Corlsson
John Johonsson Lennort Lq rs son

/Gösto Hubinette
A nno-,G reto Lil iedohl

rl\

6



R ;iKENsKAPsBEff ÄtrrLsE ron
, V Brk s amh st sår et

Avdalningans skononiaka

Tiil9ångar:

Kassa
Postgiro
B ank oi ro
Sv.kiedltbank
öv . bank er
Div. d ebi to rer
LJtsståends f ord!l'ngar
Maonaro
I n[erimsfordran kom. bidrag
CirkBlarvoden
Ak ti sr-andalal
Invsntarier
I nv. studi ematerial
Kapitalkonto

1.011.00
1.412,22

653 .27
163 ,5t

1 .O42 ,46
'to.147 .27
2g ,461 ,7 6
68.900.00
41 .400.00

81 0.00
560.00

1 .00
,t .812 ,65
19 ,A26,51

26,940.16
80. s55 . C0

1 .688. ?s?.40
'189.919 ,o7

24 ,O85 ,O9
48 .684 .16
97.950,00
90 .1rt .88
1?.800.00
10.000.00

29, .825.t
415 .819. 10
1 1 0. 098. 0s

2t .toz.ao
t1 .412 .o,
t6.tgr,t1
7r,400,9'

At

*.r

gggEg=lgglgg= =====72!'992'97

R ES IJLT ATN ÄKN I N G .

K o stnader:
Avskrivnlng inv
-'t- statsbidraq
Studiecirklarna
K u rs 6r- I ö! slä sni. n gar
övri q v erk s arnh at
Pensionärsverks.
F ör ani n gsL eat Brn
I nvandrars arvic e

Unqa iirnars del i nodravg
llaqnarP
Lokalkosinad€r
Lönar o arvodan
50c. avq. öv. Par6. kost
or oan I sationsko stnao El
Exieditlonskoatnader
Propaqanda
Arats vlnst

9 s E 
g 3= ! Ee ! 9 5= = = = = = = = = = = = 

2 =2 +?2?- z9-2! *9

tl

-{



A B F:s HELSINGB0RGSAVO.

'1974 - 19?'
stäIlnlng P€r dsn 1 iuli 19?4.

5kuLder3

Pr sl . skatt
Intarimsskild
ATP-avq
Dlv.kr6ditorsr
Fackför.avg
Värdsminskning
Magnarp

f\

6

48.020.0c
40. d;75.00
74.978.OO
9t,10?,47

1 .000.00

14,'l25,OA

Summa kronor 291 .9O5 .47
-========t

1,f\

q;

Intäklar:
S t at sbi d rag
-rr- so c. av g.
rN. B A M

L ands ti n gEbi dr ag
Kommunalt bidrag
-rr- öv. verksanhet
Medlensavg,
Kursavgifter
D aIt. avg. -rnatr.
.4v g. p errs . v arks.
llv !i ga an sl ag
Avg.öv.verks.
I nvand ra rs arvl c B
Förani nget eat arn

RäntDr.
RabaLåsr
öv.intäkter

1 ,tt6.o92 .OO
187 , a1t .OA
,2.214.OO
11.c5].80

624 .612.50
10.491 .00
80.684.29

110 ,O29 , t5
40a,218.6'
4a.541 .75
25 rr1g.AO
27 .450 .7t
80. t40.50
9?.950.C0

109.068,98
1.0 88 .05
2.924 .rO
4.344 ,48

Sumna kronot t.252.O51 .4O



Avdelningens skonomlska

T1119ån9ar:

Kassa'
Postgiro
Bankglro
0v. banker
Sv. kredltbank
I ntsrimsfordran kom. bi d raq
-rr- BättrB arbstsnlljö

Lgdargarvoden
f4edI amsav qi f tsr
Div. dabitorEr
FörEningstsatern
Inv. studl amaterial
Inventarier
Aktler -.. andslar
l.4agnarp

S umrna kronor

?66.?4
,.401.49

892 ,1t
,.205 ,71

17t.1t
1t2 ,826.50
19.414.00

690.00
,,'192.88

74,95A.56
109.068,9S
t.6' .7 4A ,94

1 .00
660.00

68.500.00

AAt .OO2.O2

A

A



ställninq Per dgn 30 Juni 1975.

Skulder:

Statsbidrag
Pr.sI. skatt
Fackför.av9,
Fakturaskulder
Ledaraatvoden
Studiamatsrlal
ATP-avg
Retroaktiva löner
s ensst aasrs .
Värdaminskning
14agnarp
EgBt kaPital

r^

42,498,rO
?1.880.00

570.O0
'11'1 .61t.45

9. 648.00
40 .920 .r5
64. 96 B. 00
4,895,10

41.170 .7'
t4.125 .OO
5t.r't4.64

Summa kronor 485 .OO2 .O2



nelsingborgs konsuns levisionskontor, son har siffergrsnokat räken7l

akaporDa för ÄgF:s lokalavdelnlng I llelsilgborg för tiden 1/7 1974

tO/6 1975, fgr efter verk3tä1lt uppdrag avl'lEls fölJende grslrslo3iags-

rapport.

eralshrbgen, 6on icke Sivlt snle'Ining tlI] någla erfuritrgar' Uar Ft

f öUanile o!trattril3g:

Lnkoast- och utgif tsr€liJlkatlone rna Stanska'le

In&o[st- ocb utgif ts'vellf i'katlonerrla sYstliDtla aot dåabok

8at*böcke! saEt tsontout'lra€ å che ckriihtrg aYstiitlds lot ilagbok

ocb buvutlbok

Eels!3gbor3s koEiluJ3 s ar31a8 aYstä-Et not 
'tagbok

?ostgirot kontroll€rat
f,oatroll aY utSAeBde iakturor
EoatroU a7 fortl'öpetrdå luDa€tfiiud å r€Yersal

Dagboker kottt"a gu'Ee raå

DBaboken arstäDat etot buvudbok

Euyudboke! arsteBd Bot tiikalskaPsgaDBaltirag /i|
8äkenakapseauaandlage t lFalgkat och kont!åsunserat

EåIrll1gborg d9n 19 au€iuBti

M /Z;tz,-/
r 975.

A
Stailstetlsol



REVISORERNAS UTI.ATANDE.

Undertecknode revisorer, vilko gronskot ÄBF:s helsingborgs-
^ ovdelninqs rökenskoper, hor funnit desso rött och völ
4lfordo, oilo poster 'styrkto med vederbör.Ligo verifikotionar

somt i överensstömmEIse med protokoll, vilko vi togit del
ov. Den kontqnto kosson, bonkhondlingor och postgiro hor
kontrol.lerqts uton onmörkningor.
Vi föresIår .dörför ott styrelsen bevil ios onsvorsfrihet

frfor den tid revisionen ornfottor.

Helsingborg i' september 1975

BertiI PEttersson Williom Johnsson Stig Frediixon



ö BUDGETFöRSL'G

Kostnoder

FöR 1975-76

Studiecirklornos kostnoder
Ännon bildn inq sverk somhet kostnqder

Ö öurigo verksq-mhetskostnqder
Lokoler . och inventqrier
Ädministrotions, in struktion s, propogondo-
kostnqder
Uös s del i medlems-ovgifter
Bidrog till musikensembler
Anslqq tiII HognorPsgörden
Avskrivningor
0fi;rutsdtt

Intökter

Studiecirklur intöktar
Annon bi ldning sverksomhat
0vrig verksomhets intökter
Lokoler och inventorier
Administrotion, inrtruktion, propogondo
Korn. bidrog till ensembler
An slog ti ll ensembler
l''l ed I em so vg i f t e r
Diversa onslog
Rön tor-rqbotter

'l .81 5. 100
265.000
I 10.o00
27 6 .OOO

699.000
13.000
12.000
1 0 .000
25.000
6l .600

3.286.700

2.377.950
265 .OOO

95.000
'I 50 .750
294.O00
20.000
l0 "00050.000
10.000
15.000

3.286.700(^



ABFhar
cn gflgnffinlng
Och den behövs!

Fönstret är en engagerad röst i debatten.

Stärkt av tron på alla människors lika värde

slåss Fönstret för alla miinniskors rätt till
kulturupplevelser. Till vuxenutbildning. Till
samhällsengagemang.

,-r

At

A\

henumerera genom ABF-avdelningen'


