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Förslag tiI1 dagordning vid årsmöte med
ABF:s hel si ngborgsavd. den 19 oktr- 1978
kl. 18r10 i ABF-salen, Folkets Hus. !..

l. Årsmötets oppnonl"- fo"t"tolfona- .r a"g"ta"i"tFr* 

-
ombuds förteckning.

2. Vol ov j u steringsmön
3. VoI qv örsmötespresidiurn
1. Behondling ov ve rk somhetsbe röttel se för L977/78

iömte revisorernos yttronde
5. Beslut om qnsvors fri het
6. Budeet för L978/79
7. Fqststöllonde ov årsovgiften f6r L979

8. Beslut orn orvoden för styrelsen och revisorerno L978/79
9. Vol ov:

o/ Fen ordinorie Iedomöter lör 2 ir (ovg. Evert Jönsson,
Berndt Svensson, AIIon Ström, Anno Fqsth och Gisto
H jolnorsson)

b/ Ann. on förröttqt vol ov en personol repre sentont iömte
suppleont för ett år (ovg. Evo Ebbersten och suppleont
llil.ly Blozek)

c/ Tre suppleonter för ett ör (ovg. Uno Aldegren, RoIf
Jonsson och Anders I nge rs)

d/ Arb€tsutskott jiimte suppleonter f'6r 2 6r (ovg. L-E Lorsson,
Erik Gustovsson, Allon Ström, Göstq Hiibinette och
Annq-Greto Liljedohl suppleont Evert Jönsson och 5ti9
Jönsson)

e/ Tvö revisorer för ett &r iönrte suppleonter (ovg. Stig
Fredrixon och l{illiorn Johnsson suppl. Henning Andersson
och A-B Johonsson )

f/ Tre ledonOter i volberedningen för ett 6r (ovg. Rolond
Nilsson, Birgitto l{ohlströrn och Johon 0lsson)

lO. Avslutning med kqffe - korto informotioner



VE RK SAMH ETS BE RÄTTELS E

57:e verksomhetsåret
i norn

ABF: s hel singborgsovdelning
L iuLL L977 - 30 juni 1978

Styrelsen: [-ors-Erik Lorsson, ord föronde
Erik Gustovsson, v. o rd föronde
Anno Fosth, sek reterore
Gösto HioJ,morsson v. sekreterore

Lcdqmöter utan sörskilt onoiven funktion:
nton MLille r, Berndt

Svensson, och Evo Ebbersten (personolrepr.)
Arbetsutskott volt ov ålsnötet: Lors-Erik Lorsson ordf.

ilFTusrtovs son-% ordf. och Allon Ström,
Anno-Gieto LiI jedohl, kossör, (iisto HUbinette
sakr. och verkst. ledomot.
Ersöttore: Evert Jönsson och Stig Jönsson (for
Gösto HUbinette )

Styrelsesuppleonter: Uno Aldegren, RoIf Jonsson, Anders Ingers----------;6'Tflry BLozek ( ie rsånor repr. )
Adiungerqd ledomot för LAN-förordnod personol:

Sven Lindbe 19

Styrelsen hor hoft 12 protokollfördq somnontröden. Arbets-
utskottet hor sommontrdtt 12 gånger. Hörutöver hor ordf. och
orbudsmon hoft inforrnellq öve rlöggni ngor.
Revisorer: Stig Fredrixon och Williom Johnsson med Henning

Andersson och A-B Johonsson son ersöttore,
Konmunens revisionskontor hor verksttiLlt siffer-
gronskni n9en.

Expedition: TiII ovdelningens centrolo expedition vid Söder-
goton-_hor somordnots föl jonde funktioner:
Ungo 0rnorkretsen, Studiegården i Mognorp.
5kådebonons hel singborgskontot, Konstfröm i ondets
kretsornbud.

Sidoordnod verksomhet: A-service för kontors och reklom-

---TrFfffiIsommon 

s med L0-sektionen och Arbetore-
komnunen i Borgen. AMU:s filiolverksomhet i
ABF: s sprdkovdelning.



PERSOML

För orgonisotion och in struktion:
Cösto HUbinette
Stig Jönsson
K iell Korl s son
Rognor He rmon sson
t{iIly Blozek (siukledig L/ L-78 t.v.) LAl.l-förordnod: Sven
Lindberg

fontorsodmini strotivo uppgi fter;
Anno-Greto Lil jedo hI
Anno-Greto Cqrl s son
Evo Ebbe rsten
Kol Lil jedohl
Anne-Morie Eliosson (dct tia)
L;AN förordnode: Anno'Fqsth-kerstin Corlqvist
För tillsyn i studielokole rno:
Åke Korlsson, Lors-G Honsson och Per Rentschler (LAN-för-
ordnode )
Antolet onstölldo ör oföröndrot.
Anslutno o rgoni sotione r:
Vid verksomhetsörets sl.ut vq! ontolet onslutno orgonisotioner
l0I fördelode enligt föL, onde:
3,1 Fockligo orgoni s otione r
25 Politisko orgoni sotione r
3 Kooperotivo orgon i sotione r

l0 Pen sionörsorgoni sotione r
6 Hondikoppo rgoni sqtioner
6 Invondrororgqnisqtioner

17 ldeello och kulturello orgonisotioner

Desso hor i medle,nsovgi f ter erlogt 58.443:5O

Representqtion
Avdelningen ör representerod i:
ABF-Skånes distriktsstyrelse, Sködebonons regionstyrelse,
L0.-sektionens Invondrqrkommitt6, Hbg:s Kommuns fnvqndrqr-
kommitt6,. Vuxenutbildningsrådet, Vuiengymnosiets Uttognings-
nömnd, Lokolo Fockligo Studiekommitt6n-i Nv-skåne, Arbetoie-
kommunens Studieutskott somt Ungo örnors helsingborgskrets.
Ledomöter och personol hor representerot ovdelningen i cent-
rolo, regionolo och lokqlo kurser. och konferenser onordnode
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ov medlemso rgqni sotione rno, ABF-förbundet och distrikts-
orgoni sotionen.

Reore sentont sk oPsmöte

Under ood tillslutning höII ABF:s representontskop sitt års-
iäiå'a3"-s 

-åkiiaZ, lgil i ABF-soren'' Porentqtion hörrs över

;;-;";;; ".tl"oth"t"åt"t 
ovlidno ABF-veteronerno Hilmer

Fåti.i"".", KIos Pettersson och Hiolmor Svensson.sqmt f'
.;;;"i;;i;å.;;ten Stiq Nilsson och rnedorbetoren Jorr Bengtsson'

i;äi;;;;;;;-iåii" åiåro'onae stig J' svensson vqldes ott
i.a"-ät"iåt.t och denne kundu kIu6bo enhölIi9o beslut röronde

;:il";;iäi;:;"i-"r.å"äti"t redovisnine och onsvorsfrihet
;;;^;i;;;i ""; 

-;c 
h dess AU. Volberedniisens fi;rslos bifölls

;;;"'åå;;;;-i.iåuai""å' oi1 1-! Lorssoi omvordes for tvö ör
;;;"";;;;;;";", redomoten Erik Gustqvsson omvoldes ]iko-
ilä":'iå;-;;å år. Aud"Inins"ns V'ordf' Lennort Ebbersten
1""-t.j""U"tt siq ötervol årsottes ov tidigore suppleonten
ili";"Muii;;; ll.i"ri"-'"a. 31 och onmöldes qtt personqren

enliot stodqorno utsett "åt-o.åinoti" 
Evo Ebberstsr med Willy

äi;;:k ;; irppt"ont för ett år' Omvoldes suppleonterno
iliä'iiaåäi""]'5Äö-äir'' nåti'lonsson uO-kretsen .somt nvYo1.q""

Ä;;"t; i;;.t; SSU-kretsen för ett ö!' TilI ledqmöter i' AU ut-
:i;;'i-i i;;""å", eiit Guståvsson, Alron Ström' A-G Lilie-
åäil :;iö;;i iluuin"tt" med Evert Jönsson. och Stie-Jönsson
!ir-"i"äitåt". Revisoretno itjmte e r söttore. Iiksom .vor 

be red-
ii"gåi-iiir.-iornyot ftirtroeÅde' Avgöende vice ordförqnden
Lennort Ebbersten otto"*oå!"-i"a eit bok"erk för-sino I6 år
i-"l"i.f """. Avslutningsvis premiörvisodes Föreningsteoterns
;r:iii;;;;.j'åi-'äalå"tå"bnde i monus och resi qv stellon
0lsson.

Reotesentqntskopet kollodes til] vörmöte den. 13 opril 1978

ii#::;i;;'i;i'"it Ji"["t"'o ovdelnineens ekonomi och

llonerinq"n ov den kommonde verksonheten'
ä::i;i;"å;;";å "ppai"g" 

åt stvrelsen ott uppvokto KN:s resp'
Kf:s soc.denr. grupp., t"i-b"gåion orn insotiår för.en snob-

;å; iiii;;,.i å' b.t ko''nunoio bidroeet till folkbildnines-
' wrksomheten.
;;i;;; ;i;tt" rekommeqdero årsmötet ott höio.medlemsovgiften
T':a;-i, å;;-;'-;;åi;;/'an trir 3o öre per iedrem'/mån somt

iur"iJ""irt Lnslutno org. 35: -/å r '
ålåtåll"ilit"ropåi ut"r6i "iåo'tu 

tttotttnderq ott ledoror-
;ä:;1";;i;;-;'ioi"i'na"i'"t[""'t'"t skulle uteå med 43:15

åår-iir ittf. semesterersöttning döresi inte.qnnot överens-

Lommes mellon ABF och olrongeronde orgonrsotron'
iiäi!"tltt"i"; o"r' ai"l"tåitåes orikq iolrieh"t"t ott integrero

estetik€n i sqmhöIlsvete^"ltptig studieverisornhet', kommer-

:i:ii::;i";';-i' r"ii,iir"åi-!"t'-"oa "o' kon notverko den'
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. Verksonheten inom mgdlemsorgonisotionerno deros vtbildnings_
behov och möiligheter ott fyllo desso behov redovisodes och-
penetrerodes under ett orbetsposs ov det vöIbesökto vålmötet,

5 TU DI E CI R K E L VE RK SAI.,I H E T E N

VERKSAI.IHET I 5I FFROR

Ämnesorn16de

Humonioro
Estetisko önnen
Företogsek./ hondel
l'loternotik/ notu rv.
lled./halso o s jukv.
SornhöLI s veten skop
Språk
Sv. för inv.
Teknik
övrigo ömnen

Antol Totol Bi drogs
deltogore timmor timmqr

273 868 8683.210 11.830 I0.882
93636

5r I84 13637 r08 1085.511 L8.771 18.7742.015 6.519 6.279
961 3.196 3.156
800 8L7 rr4
6L9 2.916 2.129

13.519 45.548 43.082

Noterbort:
ott ontolet stot s bidrogsberöttigode timrnor ökot ned 2.67I

studietimmor
ott qntolet s k priotimmor utgör c:o 6O! ov bidr.ber.verks.ott ontolet .deltogore ökot med I 474 personerott 4IF ov desso ituderot sornhölJ.sfrögor
ott stratngt, toget liko möngo kvinnor iom nön dellogit i .

verksomheten
ott den icke bidrogsberötti gode verksomheten Mllits vid

oföröndrod nivö eller 2:466 studietimmor qv vilko c:o
6OO timrnor ovser "Borntro fikskolor" onordnode oå uffdrog
ov Trqfiksökerhetskommi tt6n.



orr.
Cirkelledore och orgon.kurs t3
AnstdlLdo och förtroendevoldo L2
Avtols och orgon. frågor n
Politiskq fröqor 6
övrigo kurser-och konf. IO

Förelö sni nqor

Humonioro
Estcti skq
oternotik/noturveten skop

Soarlrdllsvetenskop

ANNAN BILDN
Kurser och kon feren se r

llusik-Såns-Donsorr,

Körsöng
Vi: aå ng
UndcrhåIlningsmusik
Komnornusik
FoIkIig Dons

Tcotcr och filmqrr.

UtUvondeteoter
Sån9!eotcr
Film/underhålI. debott

INGSVERKSAHHET
AntoL Antol Antol

tin. delt.
139 234
198 334347 67388 207r48 $2

5
9
8

l3

6L 9n 1.850

35 95 r.585

L.119
5.359

15.535
785

3.355

26.183

970
538

L.077

rl 270
1L 345
19 504
21 166

2022
63 r08u55
71237

t8 503525 L22

nlL37

16 r77 2.585



UtslöIlningqr

l'lålni ng/9 r o f i k
Konsthontverk
Foto
I nf./debott

övrigt

Tvdrkultu reIIt

Kurser o konf.
Före1ö sni ngor
l,lusik Sång o Dqn sqrr.
Teote! o filmorr.
Utstöllningor
Ovrigo orr.
Tvörkulturello orr.

Antol
orr.

Antol Antol
dogor delt.

281 5.893
160

22 2.500
45 7.300

IO
I
I
3

Antol Antql
orr. tim.

920
95

204
L77

317 L5.753

680
/150

Antol Antol
dogor delt.
- 1.850
- 1.585
- 26.483
- 2.585

317 L5.753_ ,t50

-80

l5

I
I

Sommonfqttning ov "Annon bi ldni ng sve rk som het"

6L
35

L32
16
l5
I
I

3
6

29L L.&2 317 48.786

Under verksom hetsti teln "Annon bildningsverk sonhet" kon i
korthet noteros.
ott ontolet olrongemong ijkot med 46 jömfört med föregående

år och ott huvuddelen vorit interno sådono
ott kurser och konferen sve rksomhete n dorninerots qv qrbets-

röttsfrå9or och ledqre utbi ldning sorrongemong
ott somhöllsve tenskoplig informotion intor en frqmtrödqnde

plots i förelö sni ngsve rk som heten och ott li.tterotur-
grrongemongen fortforqnde ör storkt eftersotto

ott tre siörre folkloregrupper från Rumönien,Soviet och
Jugoslovien sqmt ott Lunds Lyrisko Ensomble med "Muntro
fruorno i Windsor" vor årets uppmiirksommode göstspel i
ABf:s regi

ott I'lonico Nielsen, Blörn Arobh, pionisten Elzbieto Globowsko
gitorristen Gunnor Lif, visgruppen Tre Profiler,"Pepporn' 
öch Jonne", söngerskon Mette Rongved och pionisten Jon



ott

Strinnholm sqmt visduon Mio Adolphson och Berndt Egerblodh
vor Erets gästortister men qtt huvuddelen ov internorronge-
nongen gjorts ov egno eller ondro lokolo ensembl'er
teoie roiiongernongen inrymde en speciol förcstöllning qv
Tyst teoter "I vönton på C'odot" och minrteoter för boln ut-
över Föreningsteotern s vuxen repe rtoqt
utstöIlninqsterksomheten utöver troditionell bildkonst-
visning vilode de uppmörksommode utstöllningornq' "Vem
öger iobben" och "Kroppsspråk" somt
köstnäderno för helo verksqnheten under titei'n "Annon
bildninosverksomhet" hor uppqött till 480.850:- kronor'
I kursoigiftet och entrdovliiter hor inbetqlts 280.995:-.

oti

ott

EN S E}I BL E VE RK 5AI1 HETEN

En vöI utbvqqd och voriqtionsrik ensernblevcrksonhet måste
reg ro" "n'iior tillgång för ABF men också för mcdlems-
otgdni sotionerno och-koimunens oliko institutioner' För ABF

iåf, sar omoturismen som en viktig del qv kulturlivet och
cn onoelöqen foktor i strövendenq för ökod genenskop mön-

nirkoi emällon, dr ensembleve rksomheten s utveckling ov
vtterst vitolt intresse' vi noteror dörför ned tillfreds-
itullclse ott två nyo ensembler kunnot etobleros i nilro
sonorbcte rned ovdelningen nömligen den ungdomligo söng-.
iurcn "Fvrstömmqn" ned-Sven-Eri[ Lundberg sorn ledqre och
ctt önnu'odöpt storbond bestöende ov en rod köndo helsing-
boigsrnusiker. Hölutövcr hqr under året fölionde. söng- och
iuiitcnsetbt"r drivits qv cller vorit ossocierode med ABF-

ovdclningen.
ABF:c Brässensembler, ABF Heslingborgs 8låsorkester, Hem-

vörncts l'lusikk6r, Spårvögens Musikköi, Accordionklubben
u-ik Teom, ABF blo;k flöjte n semble, Mlnskören Lyron och

Horrnoni, FåIkdonsens Vönners s6ngkör, Hernbygdskören, Konsert-
hurkbrcir, Finsko s6ngkören och pån siänörskörerno i Helsing-
borgs-Doi hems-E skil siinnes-KqttorPs och V. Bergos pensionörs-
föreningor.
Narnndo änsembler hor tillsommons hoft rncr ön 1.75O repeti-
tionrtinnor.



MEO-EMSORGAI'II SATIONERMS VERKSAMHET

Son nömnts pö_onnon plots i beröttelsen utgör vör verkson_ner onordnoct r sonorbete med medlernsorgoniiotionerno enbetydonde del ov totol ve tk"o, h";;;: -i;;-ä"åi "i-,åi' 
"rr_{in: y:rfsgmhet kqn.vi pö godo grunde, ontogo qii ,n.dler_nor l onsl.utno orgonisotioner ör vöI represeiterode..

uenon trrlkoolsten ov den lokolo fockligo studiekommitt6n

å:i"1.#:,:l:X::l:ff f,å;'j:;','"liloi"liå1.ål'i:å::: jt;ii.|;l; -
i1'o' 9:l fockliso rörersen kunn;t n;;;;o-iiiiiiåi."tiir.t""a.utveckling.
Förs.öksverksomheten rned uppsökonde verksomhet i sqrnorbetemed Hyressöströrelsen, HSb; Ho;Jikop;.iå."i".ti.i._ r. .hor fortsott ftir 3:e året.med tilI i;"1s"sliili."a-" '1" 

""f t"tDe politisko nedlem so rgon i s"ii 
"i-" 

*" -h* "ir"ö!ä 
"'.i 

t a "t_vecklot sin studieverksomhet speciellt krinq iemåt,,Vembestömmer vår frorntid,,"o'n 
" 
ori oJ" 

- Jiisl - 
äö". iiäiå"i.tror,men,ocksö i orgonisotorisko och qndro'ia;pofiii."ti-ri.n"n.

l:ll-o:5:ppo.go"isotionernq hor, dels genonr deltogonde i upp_sokoncre verksomhet deLs ocksö genorn iomorbete i'tedoreut_
::tlll19:l'is"r, utvecklot srörre oktiviter ön tidisore.tn utstölIning betitLod ,'Kroppssprök,, på bibliotekei ochlyst, l.eqter, orrongerodes för ott sprido kuaskop om de dövos
3:l^not,":+"f:dodes, situotion. Intresset för skildo slog ov
KUt turoktrviteter hor vo!it 9lödjonde stort inom qllo [ondi_kopporgonisotionerno inon ABf:-Ei; ;;r;;""rt-"i"aiå,aa ro,ollo.hondikopporgonisotioner f,åIfur'på 

-qti",t;;;i;;.
rNv-rolenrngornos verksonhet hqt liksom tidigote könneteck_
Tl._::_:t !-lycke t brett ömnesregister rn"n oåk"å ov en viljoqrr genom studier störko orgonisotionernos egno ].edorekrof ier.Tillkorasten qv en sqmverkqnå" 

"trai"r.orriitå'iJ-.-pö_r0."_ningorno hor visot sig voro en tiJ.lgång. piö, i 
-å.ilågo"a"

i^qllmönkulturell verisqmhet ör ofö;önå;ot riil"r-ii"rtra_qoncle.
Av ftirklorligo sköI hor behovet ov kunskoper on qrbets_
mqrknodslqgorno och-qndro s k sqmhiilJ.sveienskopliqo studieroomrnerot den lockligo studieverksomheten. Strsli]i inon denKommunoto sektorn ov orbetslivet hor dessq ömnen hqft bredonrfottning. SåIundo hqr studier i"llåaU" 

"iuriä"åä fräoo.no,,onotdnots i somorbete med pe rson åtnå;;;;;-;;; ;;;iiåning"_plogrommet för Socio.l.förvoltningens ofi.ko p"i"onoigiupp..
*:,IIl-q:1,"nstutnins o"r, ro,i"ait"i-;; ;;å-;i;;i;r"_
Yqros trögo rno,
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Eortodskooperotioncn och Hyresgdströrelsen hor vorit from-
g6ng:riko i sin uppsökonde verksomhet medon konsument-
kooparotionen i övrigt inte J.yckots uppnd de nAI som den
nyo rtudieorgoni sotionen föresott sig, vilket kon bero på
ott Gn ny orgonisotion behuver tid pö.sig att finno sino
orbctsforrncr.
I nvondrororgoni sotionernos verksomhet hor i huvudsqk in-

riktots på sludier i hcrnlondets kulturtrodition, . hemspråk-
undervisning och hemlondstroditioner för born och ungdom
inom föreningorno. Lokolsvå righetelno ör betydonde för
flero ov föråningolno. Jugoslåvisko föreningen hor två
folklorqensembla i. Finsko föreningan drivcr en söngkör
och grcki:kq resp. tieckisko föreningorno hor utvecklot
bornåruoove rksomhat. Filmklubbor för finsko och hindu-
tolsidc"hor vorit verksqnmo' Offcntligo orrongenong för
grekisko resp. iugosloviskq invondrore hor genomförts i
Konrcrthueet rerp. Stodsteotern.

l{AcNARPSCÅnOen
Clrdrstyrclrcn: Rognor flcrnonsron, ordföronde, Anno-Greto
fffftlofr'ITä.;iEr, Bängt Fosth sckråterore cont' Ewrt Jönsson
och Eernt Svcnsson.

Vcrkronhctsn

frctr wrkcorhat hor vorit på hög nivå. Gårdon hqr utnyttiqts
för lugcr, kurrcr och utflyktor vid 25 tillföIlen ov c:q
5!i0 deltogorc.
Sor tidigorc år hqr ABF-vönner hoft möjligh.t ott hyro för
aarattcr och rcktcotion.
Styrckan hor undcr örct vidtogit åtgörder för ott iordning-
rtöllo ctt uthur i stöllct för "Hjolmor" soa dels böriot
vittro röndcr och dcls ligger fel plocerod vid tomtgrönsen.
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Ingående bolons per den I iuli 1977

fillgEngor: Kogtnodcr.

(osso 952275 Eget kopitol 6.579:98

Postgiro 3.76223
Div. deb. 2.35O:00

Inventoriar 1:00

Suaao kronor: 6.579298 Sumno kronor: 6.579:98

Rcrultotkonto

Kostnode r: Intökter:

Skotter 621:OO llyror 7.1362ffi
Driftkonto 5.OL7z& övr.intökter 89:00

Onkostnoder l.lol:0o
Arbatsturcr 9lO:,O Årcts resultot 128:0O

Sunno kronor: 7.653:00 Sumrc kronor: 7.653:@

Utgöcnde bolons per den 30 iuni 1978

Tilloånoor: Skulder:

Korro 375265 Eget kopitol 6.'[5]:98
Portgiro 675233

Div. dcb. 5.,10O:00

Invcntorier l:0O

Sunmo kronor:' 6.,15I:98 Sunmo kronor: 6.'15l:98
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SLUTORD
Det 57:e velksqnhetsåret inom ABF:s hel singborgsovdelning
redovisor trots fortsqtt befolkningsminskning i kommunen,
ökod omfottning ov såvöl studiecilkelverksonhet som qv

kurs-konferens-och kulturorrongemong. Medlemsorgonisotionerno
fortsötter ott öko sin ondel qv den somlode verksonheten
gåio. 

-åit- 
" 
ft" rhond ho vidgot sino intresseonröden och studie-

ömnen.
5"ei"kuna"t"i"ningen för invondrore hor som vöntqt minskot och
förutsöttes görä det öven under komrnonde söson9'
';Kultur for ållo-komponien, som i sig inte ör nögon-epok-
oöronde nvhet för vår ovdelning, hor ernellertid medfö!t ett
åkot inttå""" för vör förmedlingsverksomhet qv konst-littero-
tur-musik och ov bilietter till teqter och ondrq kulturuPp-
levelser.Diskussioneinq om ett bokcof6 ör nu inne i ett qv-
göronde skede och verksomheten fölvöntos kunnq utvecklos
under innevqronde ör.
Den iorsiktigo optimism i ekononiskt ovseende som vi uttryck-
te i fiolöreis siutord vor, som fromgör qv den ekonomiskq
redoviininqen tvdliqen förhqstod. Genom ott kommunens bidrog
ur Iåst viä tgTZ/Zl- ars ombitionsnivå hor vi fått genornföro
c:o 3.000 studietimmor uton kommunolt bidrog och ott bidrq-
oet tills.k. onnon bildningsverksomhet stonnqr vid 25% mot
iidioor" 4M ov vöro bruttökostnqder för södon verksomhet
hqr i hijg grod bidrogit tilI det föröndrode läget. Drifts-
underskoitåt om c;o 65,0 tkr ör dock i huvudsok resultot ov
stqrkt ökode reservotioner för semesterlöner vilko endqst
i extremq foll kqn tönkos bli onvöndo. Det storo kopitol-
underskottet beror pö ott vi uppmonots upptoga som skuld ett
holvt örs stotsbidrog tiII cirke.Lledornos prelininäro soc'
ovqifter tör 1978, vilket inte tidigore onsetts nödvöndigt.
FuiI sokerhet för uppkommet underskott finns emelLertid i
ovdelningens fostighet i Biö!khogen, I'lognorp. Det ollvorligo
oroblemei ör såIunåq ott driftsbudgeten öter visor underskott'
Ä"en on orsoken tiII detto i viss mön dr ov tillföIlig ort
hor det öndö vorit nödvöndigt ott ytterligore hö!o deltogor-
ovoifterno i vör verksomhet med hönsvn till den svooo ti]!-
iåil."-i uiat.!"gi"ni ng.n. Sommon fottningsvi s kon med tilL-
iiedsstullel se-nöte rqs 

- ott verksqmhetens tillvöxt fortsötter
i-åiotunatoa tokt och ott inriktningen på medlemsorgoniso-
lion.tno och dess medlemmors behov Äch önskemöI ytterligore
slurots sövol betröffqnde studie- son kulturoktivi teter '
X"i"uttt nödgos vi också notero ott den förvöntode ekono-
ii"t o iitf"o"ien inte notsvoro! verksqnhets- och kostnods-
;;;;;kii;4"; vilket siötvfollet utgör ett hinder ott vidore-
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utvecklo verksomhetgn men ocksö ott kostnodernq för den en-
skilde ott deltogo i densomno blir ovskröckonde högo.
För ott bringo bolons i detto förhållonde krövs en betyd-ligt snobbore tillvöxt ov sonhöllets stöd öt folkbildnings-
verksqmheten och en fortsott bevokning ov påverkboro kosi-
noder.
Förlitonde oss tiIl medlemsorgoni sotione rnos och erooressivoriks- och komnunolpoli tikers heJ.hiörtode stöd i dLssö vöro
strdvonden vill vi tiLl ollo som på skildo sött ldirnot sin
medverkon i det gångno årets verksomhet uttqlo ett vormt
och uppriktigt tock.

Helsingborg i september 1978

ABF: s hel si ngborgsovdelning

Lors-Erik Lo rsson

Erik Gustqvsson

Allqn Ström

Anton l,luller
Evo Ebbersten

Anno Fasth
Gösto H i olnorsson
Evert Jönsson

Bcrndt Svensson

/Gusto Hubinette

/Anno-Greto Lil iedohl
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Helsingbor€ls kormuns revisionskontorr son har siffergranskat
r:ikcnskapernå för ABF:s lokalavlelni'g i Helsingborg för ti'len
I/7 Ig'17 - 30/6 1978, får eftcr verkställt uPpirag avLzlmna fö1-
janCe granskningsrapFort.

Granskningen' som lcke givit anledning till nå61ra erinrirgar,
her haft följanle omfattnin8:

fnkomst- och utgiftsverj-fikati.onerna franskale.
Inkomst- och utgiftsvexifikationerna avstdnla mot laPbok.

Sankböcker sant kontoutlrag å checkräkning avstända not
Cagbok och huvu lb ok.

llelsingborgs kcmnuns anslag avstämt not 'lagbok.

Postgirot kontroll erat.
Kontroll av ut€råenfe fakturor.
Kontroll av fortlöpanle numrnerfölj'1 å reversal.
Da6boken köntrasurmeraC.
DaEtboken avstair0al mot huvuCbok,

lluvulboken avstai.nc mot räkens kapss ann an lrag.
RäkenskapssanmanCraget granskat och kontrasumnerat.

llelsingborg Cen 2l september 1978.

StaCsrevisor
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REWSIONSBER]iTTELSE

undertecknode revisorer vilko gronskot ABF: s.. hel si ngborgs-

;ffii;i;;;-;; 'i"å.t'" 
i, hqr funiit qtt denno övelensstömmer

iåä-i"å"iir"s"n i stodgor och göllonde bidrossbe stömmelse r '

Avdelningens protokoll och on sökni ngshondli ngor till stot
och kommun hor qv oss gronsiots' Stlckp rovskåntroll hor

vorkstöllts Pö nö rvoroli st or '

Hi*ri:i":li.;u;liiå"i"0:l::;:i:!ilt"i.::;. ;l'i":!:l öi
;-k;;;;k;;;";r-ou'iorana.ineot i aot ri; 'ing:ros9l ' Då tirl-
#"::':il;;-;;;irertia enaåsi-upptos'r 79'o00:-. för fqstis-
i"låino tloonotp I och 2 vcrs reel'Io vörde torde kunno upp-

li;;i;: ;ii-åivst-ä5o.ooöi- ånser vi ott full töcknins
ioi uppkotmet unJerskott fö re fi nns '
Vi hor togit del ov stod s revi sore rnos protokoll somt kont-
rollsrot den kontonto kos sqn '

Vi föreslör dölför ott styrelsen bevilios onsvorsfrihet för
dcn tid revisionen om fottqr '

Helsinsborg l97$9n
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zuDGETFöRSLAG FÖR 1978/79

Kostnode r:
Ci rkelverk som heten
S FI
Annon bi ldni ngsverk som het
Service ve rksqmhet
Uvrig ve rksomhet
LokoIe r-inventorier
Admini strotion-propogondo
Extroordinöro poste r
överskott

2.75L.OOO

I38.000
387.000

30.000

67.000
125.OM

1.075.000
,15.000

4.000

Kronor: 1.922.@0

f n tilkte r:
Ci rkelve rksqm het
SFI
Annon bi ldni ng sve rk s on het
Service verksomhet
övrig ve rksomhet
Lokole r-i n ve ntorie r
Administrotion-Propogondo
Extroordindro pcste r

3.525.000
138.000
123.OOO

28.000
75.O00

237.NO
/t20.000

76.ON

Kronor: 4.922.OOO

Kostnoder för uppsökonde verksomhet i LFS med flero mot_
svoros ov sörskildq onslog och ingår inte i hörovon redo_
visode driftsbudget. För I977/7g redovi,sqdes c:o 165.OOOkronor för den verksonhet en i sövöl kostnqder'som-intakt"r.



ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Anslutna organisationer

kan få hiälP med:

önenrucsrEATER

UTSTÄLLNINGAR

MUSIK

FILM

KURSER M.M.


