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. Fbrslog till dogordning
Vid års öte rned ABF:E helsingborgsovdelnings .epresehtontskdp

, 
n8ndogen den 3 oktober 197r, kl. lB.3O, i ABF-solon Folkets ttus

l' Mötets 6ppnoode - fortrtdllonde qv ddgoldn.ing iö!,te
oobudsförteckninQ.

2. Vol ov protokoll iuste.ole,
3. Vol ov årsnötesp.esidiun,

4. Sehondling ov varksothets- och okonotiisk b€rilttelse F& 1976/77

igmte revi sore rnos yttranden.

5. Eer1ut o'l ohrvo.sfrihet.

6. Behondling ov förslog till budget tör lg77/7E.

7. VoI ov:
o/ Ordforcnde fsr 2 år (cvg. L-E l_oresoa)
b/ Två ordinorie styroJ.selodonöter f6r 2 6t (ovg. L Ebbersteh

och E öus tovsson)
c/ AnmUlon o! förröttot vol ov en personolrepresehtont töhto

suppleont för ett 6r (ovg. A-G Corlsson och suppl. A-tl Eliosson)
d/ Tre rupplconter för eit 6r (ovg. A f,lull€r, U Aldegren och

R Johnsson)
e/ Atbetåutrkott iömtc auppleontsr (ovg. L-E Lorseon, L Ebberstsn,

A Fosth. 6 Hubinetto. A-6 Litieddhl och suppl. A Siröl' och
S Jönsson)

f/ TvE revisorer för ett åt iönt. suppleonto, (ovg. S Fredrixon
och l{ Johnsson suppJ.. H Aodcrsson och A-g Johonsson)

!/ Tre ledorgter i volbcredningen f6r .tt år (ovg. Rolond Nilsson,
' 'Birgltto lJohl.trön och Johon olsson)

8. Avllutning ned preeiörvisaing cv Föreningstöoterns piös on
"ltedbo$töiBonde'., oonu3 och regi ov Stallon Olaton.
Eft.llits aed koffc.



V E RK 5A[',IE T 5 B E RÄTIEL S E

56!. wsklorrh!tlårst
iagn

ABF r s hclt.l ngborgeovdelning

] iuli 1976 - 30 iuni l9Z

Stvreleen: Lors-Erik Lorsson, ordförcnde
Lennort t bbersten, v. otcliotonoe
Anno Fotth, sekreterorc
Elik oustovsson, Y. sekretcrofe
L6domöte. lton sörskilt ongiven funktiot:
Allon strön, Evert JUn33on, Gösto llioltnorsson,
Bitndt Svenison sonrt Anno-öreto Corisron (porionclropr')
AnltdLld kas!6r: Änno-Grcto Ltl iodohl.

Arb.tsutskottr (6rsmöte3volt) Lors-Errk Lo!sson, L.nnort Ebbersten,
Änno Foath, Anno-Greto Lilicdohl och Gö8tq Hublnettc'
!::!3!gEr AIIon st!ön och Stig J0n6!on.

Stvrslseslppleonter: Anton l'lUlIer, Uno AIdcgren, Rolf .Johnr:on och
Adn-l'lorie Ll.ro3lon (pallonotrepl.,

Stvlcl.cn ho! hoft II !rotokollfördo lor tantruden'
Arlritsutskottst hor hqit lO protokoltfördo 30 4onko ttet och hörst-
övcr lnfornellq uvalluggnlngot.

Revirorcr: Stio Fredtixon och l{ltlion Johnsron ncd llcnning Andersgon
och-Annc.Brito Johon!lon lom ars8ttor6.
l(onnuncnt rsvi!ioh.konto! hor v.tkltUllt riffcrgtonrk-
ningan.

Eroedition: TilI ovdolninqcnr controlo .xp.dition vld SöderEoton hdl
sonordnotg fEilqnde ondro fuhktignarl lJngs olnolklct6'h,
Studi.g6!d.o i 

-llognorp, 
5k6dobononr hel ringbo rgrkontor,

Kon.tf iun I ond6t. krotronrbrrd.
!i@rCs4lgr@!,
A-service för kontor!- och lsklontlyck tlllaonnon ned
Lo-Eektionsn och Arbetorekornnunen i Botgen. Arulc ftliol-
varkaoohct i ABF: 3 6Pr0kovd.lning.

PersonqJ! För orgonisotions- insttuktioos- och. pedogogiska.otbetsupp_
.i i+."1'"' ofurtnciroi a heltidsonstölIdo iredqrb€tore vorit
l;;;;; ;;i iÅBi:;ip"Ji ti 

"nu 
n ' Fvlo heltid3onstölrdo och cn

l.iiit".iiiufta hor ivorot för Lvdclnilgens ddministrotivo
verk6onhet '
r-Ärl-iaioia""a personcl: En heltidsonstöI]d lör Skådebonon'

iuA iut-"tp.ai!ionsuppgifter och tvö i voktnii stote t iönst '

.l
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Nitton deltidsonstölldo och 145 objektonstöItds cirkeue-
riore hor vorit i tjänst. Deros ioclik1r.,bb, Sv. Cirke.lledore_
förbundet ov 5v. lrusikerförbund€i., hor med avdelnihoen
tecknqt Loko.li ovtol. Fockklubbeni; exp. öt inrvmd i-studie_
heanet och bekqstos ov ovdelninEen. F6r fockli;t orbate hor
onvisots 2 timoor i v€ckon för ilubbens ombud,-viLket er-
sött€s ov ovdelningen.

Reprsreltotio!

Avdelningen ä! represenierod i:
ABF-5kånes.distriktsstyrels6, 5kådebonons !ogion6tyrelse, LO-6ektio_
n€ns I nvcndro rkommi tt6, ilbg: s Xonnruns I nvondtorkodii t t6 , Vr.rxeootbi.ld-nrngslod€t, Vuxengyrno6ietB UttogningsnöEnd, LokoIo Fockliao Studie_kommitt6n.i Nv-Skdne, Arberorekomnrun!ns Studieutskott sont Ungo Or_nors hetstngborgskrets,
Ledonötcr och personol hor repres€nterot ovdelningen i centro)o,regionolo och lokolo kurser och konferenser onordiode ov medlernsor_gonisotionelno, ABF-fölbundet och distriktsorgonisotionen, --

R€PresentontskoosDöten

R€p16sentontskcpets örs$öte höIl6 i A8F-sql€n tisdog€n den 12 oktoberlvl6 under god uppsl',,tning, fntondent Börie Fohlg6rd voJ.des ott ledoörsnötesfölhondlingorno. Ärshötet beslot uton d€6ott ott rodkdnnoverksoohets- och ekonoDisk berdttelse för ve rk sonrhe tså r et- Lg75/76
och ehhölIigt bifollo r€visorernos förslog o, """roi"iii["i' iä'. 

"ty_relsen och des6 AU. L€do&öterno 0lIe Borg, John Johonsson och LenncrtLorsson hode undonbett sig ötervol och i-åeros stU[e ,ri"åg" tidigor.
suppLeont€rno Evert Jbnsson och C,östo Hiolrnorsson sonrt nvvälcjes
Berndt,SvensBon, Byggnods dvd 4. 5oo styrelsesuppt.oni"r'eii.i-a"""o
och 5-A Siudohl/ vilk€n ovflyttdt till ännqn komoun, vo.ldes Uno AIde_glen,^Arbetorekonmunen, Anton MUlIer, Metol1 ovd 31, sornt Rotf Johns_son, ))U-kletsen. P6 rsonol repre sentontetno, AU och levisor6rno fickrotnyot to!troende.

Representontskopets !loherjndsnöte.onordnodes för föt3to 96noen, den
lt_,1cr.yt,-za i ABF-s;t€n, meå- ",siki ;ta ;t;-*;i";;;;;;,il;il;"...."
,i1]*y.on:?. 9"1 pöverkni lrgsnö j Iigheter på den konrmondc ie rkeorheten.
Yfp:99: ::.1 behondting nyo initiotiv från styrelseh6 sido, presen_retooas noEtena centrolo sot!,niagor, oliko alog ov kulturoitiviteter
::!. filoni+eIii,e: Försrosen u...6e iåaei- i-uil,i"i - 

"ii- Jiiiiil'ö,u"a".onsog l' ollftönhet ott ov6ikten hed !rligo ploneringskonferenser vorgod och ott de bö! voro åtorkommonde. -



S TUDI ECI RK ELVE RK SAIi{HETEN

Änneson16de

Humoni.oro
Estetisko öhnen
Företogåek. hondel
Mdtssotik' NoturvetenskoP
tledicin, hdlso/s iukvård
SomhöllsvetenskoP
Språ k
Svensko fBr invondrore
Teknik
Ovr, öonecområden

Antol TotöI 8id!ogs-
deltogor.timooi tinnor

261 757 757
3-084 1r.043 9 '77169 255 255

,fi åå; 3å;
4.öö L6.z8e t6.?q

''3\3 |'.itz å:iYi
tzz 8r4 ml
ett 2.670 2'172

Sudno L2'975 '12'851 4o''f11

Noterbolt bettöffohde årots lesultot ör: 5eft@

dtt ontolet .totsbidrogsbsröttigode tinoot ökot n€d 3'299 studi6-
-" ;i;;;; ianf6rt ned-fureslende 6r
ott "ilii.t 

'J"ftogore ökot med I'356 personer
-ii "n"+"" 5O * si deseo ö! kvinnor
ä; ;:;'il ö'f "" "t,Ji"tt'ftorno 

dr s'k' priotinnor
drr d'v6t 40 * ov vo fk !omh6t."'lirl t iåläs5- s i'ui"ti"tdt ugnots Et
--- 

"oitflcff"tttunskoPligo 
stldier'omt

*t ål'å"iitl ' [iäiiä"å.iEttigoaå'i'ii sooheton nedbringots ned r'200
timnror till 2.44o timttor 

låTl ou ,,aorntr.rikskolor,, onordnodeott drvqt 600 tim'lor dälov utg"" ;ä';;;;;s-;; 
- 

rsingoo'ei Tto fi k EEk€ th'tskonnitt6 '

Kurrer och konferenter

utbildning ov/i

Cirkel.ledore QGh orgqnis'kurs'
Änst. och föltro€nd€voldo
Avtols- och orgqn. fråCor
PoLi.ttrko f!ådbt
övr, kurser och konferenEer

ANt{AN EILDNINGSVER K 5AI{ H€ T

Antol Antol
tin, delt.

148 310
2& 516
90 r94
71 127
U 4O8

Antol
drt.

t2
r6

6
6
I

Sunrto 48 676 ].555



I och med 'nedbestcimnondelagens tillkofist hor kurs/kon fe re ns ve rk sqn-
heten kring denno f&tt ett störle utrynie i uibildninq€n ov onstdLldo
och fbrt roe ndevqldo. Denno utbildning tillsonnons ned-onnon focklig
utbiLdning inon oliko ännesoriåden intor en donineronde stöIInino.
Den dkqde Btudi.v€rksonhston totolt kon ocksÄ utlusåe 16 tillvidå
ott_orgonirotör! och uppsökoroutbildoingen intor en fronskiuten plots
i ABF:s wrksonhet. Cirkclledorcvtbildninoen !r f8t den sk;ll inie
ålidosdtt uton totolt skcr den ockrå i st6rre onfottning öD tidigoF.
Denno vtbildning Bonordnos nu tiIJ,lonnqns aed ovdelningärno i Loåds-
krono och Ny-skånc. f regel gononförs 6 l,l-l kurser pcr ör, Kvrser ipolitiskq fröggr hor g6noDf6rt! i sq qrb€ie Ded ArbctorekonDun€h och
LO-sektiohon. Ovtigo kurer och konfernset orspönner ett stott ofi-
rdde och hor vorit ov infomrotiv koroktdr och I 169.l. oofqttot kor-
tore tid pcr kr.rrs/kon fe rens,

Fö.elaisnihgor

Huoonioro
Estetisko öanen
|lotenrotl Vnotrrrvetenskop
SonhöII svete n skop inf.
Teknik
övrigt

Sunnro 43

Antal Antol
tir/dog d€lt/b€sök.

rr3 2.366

Antol Antol
ti$. bcsökore

lif 3,675
59 1.70t
36 18.505
9 ,lO5
5 r,205

Äntol
ora,

1
I
6

6
2

9 282
L7 384
l5 210
53 925
15 240
1 296

Av årets förelösningsverksonhet !tgd! Iikson tidigore de interno
orrongeoongån nerpo.ten. De offentligo föreldsningolno hor hoft stor
öirnesspriclning, ELlt nellon uppFölksonEqde förfottorqftnor till före-

1A drog on kinesisko språkets utveckling. frdn konst, musik, teoter till
föredrog oir komrnunolpolitik, ldttlvård och bornuppfostron r fl, prob-
lenstdllnings!. S8rskilt uppndrksoolrod! görter vor den tyBk€ journo-
lisien och förfottoren Ggnter liollroff, G!.tav "Skd" Jgnsson och
siutton invqndrolefdrfottore fr6n skildo notioner som löste och be-
röttode or sino horl.öhder och sitt fgrfottorrkop,

fl l,lusik* sårE- och donlorrongorohs

ÅntoI
otl.

K6rs6n9 11
Virs6ng 35
tjnderhdllningsousik 26
Xomoolaugik 6
Folklig dons 2

5unro 80 r23 2E.191



tlnvlrddelen ov nörnndc orlonge&ong hor vorit intetno' I. desso ho! huvud_

soklioen de eqno enseoblerno ftedverkot och Region{usiken' ue meto upp-
;;;ä;;; ;i;;"iii;;';.;;"seftansen vor folkloroensemb^lerno från
Albdnien. Rrrndnien. JUooslovien och Soviet (Georgion,), llusrkgruppon
il;: ;;il";;;t;;ol.i- ;Foii'i 

^a" 
och Bi6rn Äfzclius poPsruPp' .rrrrbo-'d;;å;;^ili;-;:i-F;;;"";;;-i;t; pouisoi 

""tr 
Jon Nor'non, 

-dvon urlo
;;;;";";'ö;"-i;";iiui-.li' pio"l"t.n Lirlon Currsson vor näsro ov de

i'åii.iiota" - 

"".iilds ortisierno i 6rcts verksorhot'

Teoter och filnorlonqencnq

Antol
otr.

Antol. Antol
tiy'dog dettogore

^

Utövonde teot6!
Sångteoter
FiIn, underh6lln. o doboit

Svr.no 63 2& I0 '951

Föruton För€ninostooto!ne !6pertoor hor Ploteusteote.n i Lund gdst-

".åiii r"a iHooiio 
"incton' och "Den sodnodige diövulen". Ett unikt

"[.tir.r rtr ei orekisk teoteronscmb].i med piusen "Tronbone" ovsedd
iai-r'r"t i"t iofonåe invohdrole i korn'nunen. Xirokelteotern fr6n Stock-
hoir'!år också nörnnor blond de noro upprnörksoinlode göstspelen Iikron
i""if- t"iil- och bildspelet med musilsruppen Pox' Utbvet den sed-

'onlioo iorrnolfi16!ori€n fgr pensionörår och hondikoppode hor s'k'
8io-*åntrogt"etksarhet föt finsko invondrore genornf8rts' en 8io-Kont-
rr"t".tii för born och de.srrton en serie indiiko filoer hor st6tt på

normql. f ilnpro grosllllot.

Ut s td Il n i ns 6 velk loPflc t
Antol Antol Antol
ori. dogor bargkoto

I 12 1.000
2 21 2,554
3 12 6'&0
3 28 'l.0OO

31 93 4.625
135003r L67 5,826

Flölniny'grof ik
konst hontverk
Foto
Inf/dqbqtt

Sumno 9 106 l4.l50

Av den onfottonde utltöIlningsvorksornheton krn .f tooh6llos Georg. Dch-
lins dåvo till HoI!inqborqs Komnun orlfottonde drygt 3OO helsingborgs-
rotiu*soo utstölldcr i Städebibtlotekste entr5holI och hötsoJ.r rumdns-
t" "t"iuffnin"ot ov konsthontvetk och bornteckningor, kinesirkt
iondskooamåIoii, of fi!chkonst, blocktryck och frinrörkgkollektioner'
i. ""*!iii""t"å Don Andersson-utetöll;ing ov konstndlen Folkc Rvd-
strö; i GolIeri Stenbocken kompl6ttetod ned ett virprogtom ov Jon
Hotro" t on ockeå fro,nh8llos. Kanltfrö'liond.ts,höEtkollektion och 3tu-
li!ri"t"i.tii.t sd$t ptessfotoutstäIIningen'Ärets Bild" gononfördes
iiiiiiii""..ii.t, Pro'vinskonstn6retno ocF Kon stfrun i onde i3 9!ofisko
k;ii;iii";;t ttåt "iiots i såvöI osno sorn förhvrdo lokqLer' Fö!'nedling
i"-'åitåii.-i^i"tmoiionsutstullniigor till'neilemsorgcnisotioner och

institutioner/furetog hot liksoh tidigore hoodlogts ov expeditionen'



Sqrrlnonfottning ov I'Annon bil dninqsvcrksoahet' -.

Äntol Antol
ott. ti .,'

Antol
besökore

r.555
2,366

25,191
10.951
14.150

583

Antol
dogor

Kurser och konferenscr
Före.lEsni ngor
Mt,sik- söng- och donaorr.
Teoter och fil.mcrr.
UtstöIlninoor
Tvu*ultur;Ilo örr.

676
It3
t23
263

106. .

I

48
,+3

80
63
9
2

215 t.183 106 55.09/7,
Koltnodelno för "Annon bildoingsvetklonhet', belöper tis till kronor258,877r,t1, Deltogoreovsi fte r åch entr6er toi upiEiti-iiif *.onor--
!76.58e :75, r'rer d; 3o-täter teda;r: ;;;ik_'-;;,n:"å",ii_ -å"r, 

ondro-cn_s.nbler, ett so-tol fdrelösore och focknön. eti fo_tot enskildo :6na_och musiksolister och ått t5_tot bildkonst;dr;; i'"iii" -;;i;;;k;r';;;
vorit engogeiode i ovon ongivho blldni ngsvork 3snh€t.

E N S E I.I BL E V E RK S AI.I H E T E N

Åvdclnlngenr onleBbl.v6!krolrhot hor under Etot fått ett tillrkott dv
två nyo snceobler. Folkdonsenr Vdnn.r. sEnekör och Husic TeoD. ett
ongdomligt bond ned pop och iozznurik p6 sin rcpertoot,
Likrcr tidlgore finn! fölionde kö!åt och orke!tror fllgd:
lhmbygdrkoren, Xon6rrthu&kören, ltonakbr.rnq "li'liloni" och,'Lyrdn",
ABF: s Accordionklubb, ABFr r Srossrnlcnble, llcl sinqborEs ABF bl6so!-
kert6r, Spörvög9nr Bl6lorkcstgr, Hcovörncis Blåsoikerier toot PR0-
kör.lno llsl3ingbolE!, Eckil.liihn€, Dql he r och Kottorp!. h flcrtoqv dcrto hor vid €it flcltol tillfölIen redv6rkot mcd undcthåJlning
P! ortcnr s iukv6 rdlinröt tni ntot och rönt ltor lpp.kottning f6r !in-
i8ng oeh rurlk.

ABF-rolan

Ati, hq ttllgång tlll cn s6 ttor lokol ion ABF-roIen lnnobE! qtt å6n.'o
förcningot Eft.rfl8got dcnno, ncn i.d nuvolondo beldEgning kon .ndo6tvi8! w.kro h.t pö dogtid tillhcndoMllor. Eni.rbl.!ro, tlcnbygdrkören,
ABF:r BlEaorkcrtor, Accordionklubb.n och I'tu.ic Tcoo hor rin iärto
vsrksdrhat förlogd till solan, Pl dogtld hor gruppverftsolhet i aurik
och dont f6! Nyh.nrpoti6nt.r gcno förts soht 'rDitkotlk 67", gooool-
don.kurt för penriondr€!, Under hclg:rnc hor lokolen upplåtii! för
lnvondlororgonilotionerno, nötolverFsonhot och sohkvd .



VEft(SA}|HET FOR t4EU. EI'ISORGANI SATIONERM

Den siudieverk6oohet sod gonomfblts under verksonhetsåtet hor.kdrok-
iliriiiii"-i''ii siot ot tluit't och intonsitet blond våro redlensor-
;;;i;;;i;;.;: clödionde noE ur denno tcndcns sonongdende oovsett
årocnisotion' Det åonlode ies'-:ltotet 9er en bild ov.ott ttuoreolgo-
iilituter/ombud ndtt flortr i sin info.flotion tirl' ntedlennolno' uon

;;;;i;;;'"-;;;k";ii.t"n, "o' 
otviveloktist bidrogit tirl resultotet,

;åili;;;; å;;;;;;;-;;i o' 'Sirist ornroito uven-de.Eindr€ orsoniso-
tion€rho. fiii skoll voto ott n6 ollo madlenmor nrod..intolnolron öm

"iiko rtudiemöiliqhcter ABF hor dtt 6tbjudo' Tttiot "ll€Io fotlrr'Gn
iiii-di;-iii-iiiå iii. uli cn arogon uton en vcrkrishet - en v'rk-
iiåii-'""''iåai'i 

-ii ii- ""iJ" indiviås g iorvtorve rkri sinde ocvs6tt int-
reSge !
r]iiåi'uutkco"tt"t 

"å 
let hor inon A8F:s kutsregion-i.Skåne, onfottonde

Ääi:;";;i;i;;;t;; i Londekrono, Nv-Skåne och Hclringbors, blldot! cn

ilt;i'ä:i:i;:-;;;di"k;;;ii;r eiligt L0-kongrcssens Sesl'rt',Denno kon-
ili;i fi;;i:":'iiil ;t;;iii ott iurtuko få en bredore Etudicoktivi-
lii "i.llii riiilå tiiri[l'V.l denns verksorhet kon utftvnno i.dt.för
iiåråi"iii'Jiilii';i;-;.;-;";-io.'iiiCns rn6rruttnins dr-ombitiös och

il;;I;"i;;";; ";;-laFi" oit' orbotore!örer!€n3 avnpunkt' Plonerings-
o.i'soiotdninqeuppgift€t för oliko oktivitete! dU! oIIo tll€dtei!6or9o-

;;;Jil;;;;;ii;;li-r'oi-una"' å!€t bbtiot kunno skönios och but
byggos ut yttorl iEoro.
tlnder studi€sdsonEen hot ocksö mcro konkret flomförts önskemål.otn
;i;:; i;;t;;;i;;;i ov cirkelmetodiken ftir ott me!o oktiveto deltosor-
;;:';så;;; ;;;i.;;i.oot iinn" redon och koffire! ott utvecklos' Desso

tiocrder ser ABF-soi ett nedel ott tillvoroto dc ertorenhete! vs!)e
;:ä;-;";i ;;;";;: ;;;".';;hallsriv och son ett b6vis på ott rned-

iäii'"ä-äri.iåi-iitt""tå.ot sis fur utvecklins€n i somhdllet'
i:ä:il;.;;; liå'- r,iiiir."pp- 

""i"p"n 
stonu rso reoii sot i one rno hor ocktå

iiiiiliiiåilltl åJ, ä[äi 
-i'å'i"itLlns. 

Desso örgonisotioner hor undet

verkgonrhetsöret genonfört en studi€vErk3qmhet 5on int€ enbo!t dr
;:;;i-;;il;ii ii till cosn fui dess sedledo'qt' Det 6! ABF.s fö!-
;:;;;i";';i; ;;.;'d;;;; i;;k";;;"1 koftn€r ott bvssos ut och l€do till
iiiiili'å'"iitiiiii.i.ii" i-!"'t'rtt"t sont skoPq en aero neningsfull
fritid.
iiii-å.n to"nunofo sektorn hot sonorbetet ncd bI'o' sociolförvolt-
iiiå.i-rtiir.ot" så tillvido ott epeciolutbildning onotdnots för oliko
l;il::i:.;;;;;i; '-;"i- u" i"ii"i"s"t'i'ote . Dåtto sker i somorbete n€d

ä:;:l;i;:.å:i;";;;";- i;;iiid -;;soni 
sqtion och insår son ett red i

dtt öko kunskop och fördighet i dot dog.Ligo orb€let' " ..
öi'aIli"-i"åiJ" li ii 

"ui 
ir r'""' ABF det ;om'€tt teckon pö ott vi hor

'"'ail'ii"'.åir l"ii.iiiii" 
- rrit" fbrtroende och kon durrned,också orbeto

iift""t"oi" föt ott förböttro insikt och kunlkop, sofl led€t tror rrrr
siurre frigorel ge och 3iöIvf6rv€rkligonde'

^



HAGNARPSGÅRDEN

G6rd3rtyralsen: Rqqnor Herflqnsgon, ordfdronde, Anno-Gr€to LiI iedohl
' kos3ör, 8€n9t Fosth B.krsterore somt Lvert Jönsson

och Berndt Svenison.
Vetksonhoten

Under årEt hor verksooheten på
nyttiots fö! ldger, kurser och
650 deltogore.

gården stobilise.rots. Gdrden hqr !t-
utflyktg! vid 29 tillfdllen ov c:o

lnq8ende bolons I iuli .1.976

Som tidigore år hor ABF-vönner hoft nöjlighet ott hyro för senester
och leklootion. AntoLet pelsoner som pA detto l8tt utnyttjot galden
ör 8l stycken.

Ti1lgån9or:
Kosso
Postgiro
Diverse debitorer 2, dOO:0O
Inv6ntoriet 1r00

thL6
!.572:35

Skulder:
Eget Lopitol

I ntdktor:
Anslog
Hyzo

,t.2I8: 5l

Suonc kronor 4,218t'51 Sunnq kronor 4.2llir5l

R€sultotkonto
Kostnoder:
Skotter
D.iftkonto
0nkostnqdskonto
Ropqrotionskonto
Arbetsturer
Arvod€n
{vskrivni ngor

!clgg-krslq:-----------I9.?lQi9Q lgeeg=Lsgs:==========19d19:S

Utdående bolonskonto 30 iuni l9Z

824r 00
3.523 r 30

864:00
2 .033:17

203t76
200:00
200:00

2,36]:17

2r75
3,276r23
2.350:00

I:00

3.@0:00
6.610:0O

Tillgångcr:
Kos6o
Postgiro
Divetse debiiorer
fnventqri6r

Skuldet:
Eget kopitol 6,579:98

Suans kronor 6.579t98 9Ese=!sgse:==== === ===={:32?: -29
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5LUTORD

tlslsingborgtovdelningenr 56:e vltkcorhcts6r son hölned !€dovisqtg
bekröf{or äc tenostc-örent tondense! ott nedlensorgonisotion6!nq
f8tstörker rin ondel ov den .oållqd6 vork!@thct6nr ott vetklonhetcn
i 6vrigt fölct€r .n lugn och:todig tiltvuxt ttot! ott vEr koatnrun

noteroi en bcfolkningsminrkning fdr ondro öret i följd.
Annon bildning*votksoohet d'v. s. kurser/konferenser och skildo sldg
oy kulturdktliitoter hor Iiksoo tidigcre stor ofifottoing med klor
inriktning pö s.k, internorrongemong. D€t internotionello kultur-
utbytct h6r uppröttMllits geoon flcto uppmdEksommode tutndföre-
ställningor ov utlöndsko ensenbl€r.
Det ekonorisko ldget dr, om ön inte lysonde, sd dock under tillfreds-
stullonde kontroll, Det hor dertvörre i hög grod fått ske iiII priset
ov höjdc del togo roovgi fte r och en fo!tsott b€gtönsning ov icke
bidrogsberöttigqdc olitivitrt.r. lyvärr tydor koltnodsutvecklingen
och tillvuxtto[ten ov bi drogsgivni ngen pö ott sonno iDpoPulöro åi-
Eörder ndste tillgripos dven Under konnronde år. }led hönsyn till ott
ivdelninqens studiclokoler öv€!loE ör i trönEdnde behov ov genom-
qriponde-renoveringor inofi en snoi ftootid ser vi det son synn€rli-
oen tillfredsrtölfonde qtt Fostichetskontoret prioriteror en uPp-
iustning ov Folkets Hr.rsbyggnoden-öv€n or detto med sökerhet innebör
ftterligore ekonomiGko påf lestningor fö! ovdelningen.

Soi ronfottniDdsvis kon sölode5 konstoteros ott varksoftheten utveck-
los ti.IlfredsatUllond€ sgvö}. betitl f fcnde,rm{oii-ning som inriktning,
ott det ekononisko utfEllet vieor bättls bolons ön förcgå€nds 6!
och qtt de flootido orbetsuPpgifterno blir problehfylldo l'en i h!-
v!,d!ok poiitivo och inepireroide för AgF-.tylelscn och dess onstall-
do" I förhooonino ofi oedlensorqdnisotionernos fortsotto fb!troende
och helhiäli;dG itud ser vi frinrtidon on ned tillf0rsikt och opti-
misn.
För det 0ångno åretg ekononrisko och morolisko stöd, betygqi vi olLo'
mvndicheier] oroonisotioner och enskildo tnedolb€tore i oliko funk-
t!.onei, vår'diuio resp.kt och tock6omhet föt ldssltotgivonde insotsel'

lblsinsbors i septeober 1977

ABF: s helsingborqsovdelning

Lo!r-Erik Lotbson

Lonno!t Ebbersten
Allon strö[
Erik Gustovsssn
Anno- Greto Corlslon

Annq Fa€th
Gösto Hlolmorsson
Evert Jön6son

Betndt Svensgon

/cösto Hubinette
,1Anno-Greta LiI iedohl



tt

Avdrlningcnr .konoritkc .tullnlng p.t d.n I ivli 1976

?d
Tlllgtngotl

Llkvldo tud.l 21,fi3,57
EIdtocrfordron
kor. Eidrog t32 '170.00tltb.tolninoot för
komaanda åi 1.053.00

övr, fordringor f,fO '868.18
Loge! noterj.ol 64.f6f.25
Inventoriet I 'ooAktier - ond6lor 660'00

lloenarp 79.000.00

Eolonccrot undersk. 3l'759.23

Sluldrr;

P.r!onolrkqtt.r
Inb.tolhlnglt fgr
konnqndc er

Fqkturorkuldrr .

övr. rkuldcr

78,275.00

73.075,20

2U,O13.03
78.783.00

,

Avdelningonr ekorornirko lt&Ilning pcr den 30 i'rni L9Z

4i

6

Tillgengor:

Likvido d.dcl
Koo, bidrog

22,7n,n
139,057. O0

r08,789.3t
67,7A9,6t
3.2@.m

Skuldcrr

Pe!!onolskottar
Raecrveringor
FokturorkuLdcr
0vr. kortfr. rkuld.
Kopitalkonto

80.506,00
65.081 ,00

1,+6,0t3.40
18r.818.00

61.133.42

Bldrogafordringcr 6v. ll3. 65,+,0O

övr. fordtingor
Logor ltud.ftatr.
Lö6n;do I6n
Invoniorior 1,00
Aktier o qndclor 660,00

llognqrp 79,000.00

tlE-e-s=!ilIlgrce:==."=!!i.,99L!3.=====!:sE-e=:!:!!-e: 534,85r.82



Kostnodor:
Cirkslverkgqnh€ten
Itledv, kortnoder
D€1.t. kostnode.

l(urset o konfereneex
f',tedv. kostnoder
Delt, kostnode.r

Kulturo qngc0o.lg

lledv. kostnodsr
D€lt. kosthoder

:

Sgrvica varkloihct
Rcteoltongerong

Övriq vcrksonlFt
M6dv, ko6tnod6r

Lokqlar o inventorior
Lokqlkostnodor
Invantorie.
Avskrivningor

REsULTA'TRAKNING

Intökterl
Cirkelverksqnhcten

2.O53.277.83 Del. t, intökter
329,7&.11 Stotsbidrog

Konmunbidrcg
B.Ä-H. n-n-
Kurssr o konfsreneer

1,512.9O D6lt,intökter
I53.82,1.16 Komunbidrog

ovrigo bidrog
KulturortonEooong

10o.127.& Delt.iotukter
t,l.625,58 Konnunbidros

Ovrigo bidtog
56rvicc ye.ksonhqt

26.L69.& Försdl.iningsintöktår
I nkUpskostnodcr

övrio verkscnhet
LO8,687,7O D€lt. intökter

Stotsbidrqg
Lokoler o invcntorier

U3.712.6 Lokolintökter
7,172.75 Stotsbidroo

18.596.16 Konmunbidråg

526.t85.65
2 . l ro, 820 .00

293.600,m
148.238,35

116.590,20
63.345.@

5r3.30

59,999.55
73,963.N
22,528.50

26.t66,&
1.40r.55

43.rI9.20
4t,980.00

51.716,65
55,665.00

13,1.000.0O



Adninistrctloo
Pcrronolkostnoder
Kontorrkortrödcr
ö"t. odr. kosthodor
Propogondo

Oför&lode bidroo o ovqifter

l{cutrolo kä:tnodc"r
l(ostnodsröotor
övr. nouttolo kortnodrr
Diwrse kostnoder
Avslriwing Föreningsteot.

siudi€notr.
Ungo Urnor
llognotp

Adnini6trotion
Stotrbid!o9
Kor l,nbidrdg

0fötd6lod6 Sidrog o ovgifter
Stdtsbidrog
Komrunbidrog
0vrigo bidrog AllS
l'ledlcnsovgi ftcr
Neuttolo koitnodst
Intöktsrantor

Divere intökter

780.530,00
34.096,45
u.820.75
17 .N2.20

71.2n.N
268,000.00

3r0.oo
6.06r,00

69.590, m
16.373.73

3.892.!5r . /+53.88
2.175,@

27.267.98
2.O21.LO

2,t,OOO.OO
3.600.00
9.2n ,OO

93.L92.65

Svro kronor 1.239.907,78 9ulaq ktonor 4.239 .9o7 ,74

Stotsbidrdg
Komunolt bidrog

r.890,r37.00
811.O57.00



i4

llelå lngbotgs tootluns rovillonslontrot' aoD hir Bllter grsrsklt

tir"-i.n"t tör ÄB!!t lolslavö€hlt8 1 gelsirgborg för ttilln

,7i iili - 10/6 rg77, rå! ofter vorksiellt upDdras a'lä r 161-

Janar gretrltlt[gcrapport.

orallknit€aEt lon ic}€ Sivit anlcånilt8 tLU DÅgra erlttill8af'
har hatt fölienAo onfattnlng:

Inlorst- ocb ui81f,t!"€ttfi)€tionornr 8rårr8kail6

IDkoDst- och utgiftsv€rlfikatLouelm åvstiitlda eot dagbok

Eentböcke! sa t kontoutdrag A chscktäLni!8 avstånila aot
da8bol ocb huvudbol

Helsllgborgs Loluruna ansla€( evgtålt Dot dagbok

!o€tgi,rot Loltro11€lat
Kontloll av utgående faktutor
Kontroll av torilbpaBdo nuDnetf,ö1j d I lcversal
Dagboken kontrer unro€ råil
DagböI€n evBtåld Dot huvu{tbol

Huvudbok€n svetåtld oot räkenskaD sb annaniltall

RetelrakapsaalurBnåra8ei €rangkat och Lontrasunu!€fat

E€lsllgborg ilen 5 septeDber 19??'



Ett studiematerial som angfu dig. Dåir kommer vi att
ta upp problem med utgångspunkt från dina vardags-
upplevelser på arbetsplatsen och i bostadsområdet.

Vi ska gemensamt diskutera:
Hur har vi det i dag och vilka krav vill vi stäla
på ett bra sarnlrålle?
Vem som styr nåringslivet och arbetstillfdllena
Hur detta paverkar sanhållet i öwigt, utbild-
ning, boende,båmornsorg m m.
Kannäringslivet demokratiseras - i sa fall, hur?

Vi startff tidigt i höst. Boka dåirför in tid för studier
om ekonomisk demolaati, den viktigaste fackliga och
politiska fiågan på länge!

Ta också med nagpn kamrat till eirhehr!

Ett sht d:t ematertal fi'a.mstitlk au urbekrnörel,wrx
organisati,oner
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Kostnoder:

5tudiecirklornos kostnoder
Annon bi Idni ngsverktonhet s kostnoder
övrio verksomhets kostnoder
Lokaiers och inventdriers kogtnoder
Adr. - instr. - propogondokostnodet

5d!skildo kostnoder:
Uö: s del i medlemsovgifter
Bidroe till mu.ikonseobl€r
Anslog tiII tlognorp6görden
Avakrivningor iordron och inventorier
Oföruts€tt

I ntdktei:

studiecirklornos intöktet
Annqn biLdningsvarksohhets intökt€r
övrid verksomh€t! intukter
Lokoiers och inventoriers intäkte!
Adrn. - in5tr. - plopogondointEkte!

Sdrskildo intökter:
Ensenblebidrog
Anslog till 6{rsenblet
l'{edlensovgi fter
Diverse onsloo
Rdntor - roboiter o regL€ling ov fordr.

2.670.000
250.000
r25,000
380.000
885,000

25.000
8.000

12.000
40.000
,+8.000

[:gss=========1*!9:-49

3.400.0m
300.000
75.000

225.&O
350.000

8.000
I0.000
55.000
10.000
r0.000

Kronor ,1.443.000



ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

ABFhar
cn gEpr,tifiing
Och den behövs!

Fönetrct är en engagerad rtiet i debatt€n.

Stärkt av tron på alla männiekorE lika värde
slåss Fönstret ftir alla människors rätt till
kulturupplevelser. TiU vuxenutbildning. Till
samhällsengagemang.

I


