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Förslr9 ttll dågordning vld årsnöte m€d ABFrs helsingborgsavdel-

nlng' måndlgcn den 22 oktober 1979 kl' 18,30 I ABF-sr'len Folkets

Hus,

l. Arsmötets öppnande. Frstlllånd€ !v dtgordnlng
jlmte ohbudsförtecknlng.A 2. val av prntokol l justerare

3. Val ev årsmötespres i di um

4. Eehandling äv verksåmhets- och förvaltningsb€rättelser för

A 197811979 Jämte revisorernrs yttranden
' 5. Budget för '1979/80 jänte prel i mi närbudget för '1980,/91

Förslag om ändrad tid för budgetbehand 1 i ng

6. Beslut om arvode för styrelse och revisorer 1979/80

7. Behandl ing åv rotion
8. vai av:

a) Ordförande för 2 år (avg. L-E Larsson)

b) Två ordinarie 'ledamöter för 2 år (avg. Erik Gustavsson

och Anton Mijl ler)
c) Anniilan om fijrrättat val av en personal representant iämte

personlig supPleant ( Avg. Eva Ebbersten, suppl' Kiell
Karl sson)

d) Tre suppleanter för ett år ( Avg. Uno Aldegren' Rolf

Jonsson och Mats Ni I sson )A
e) Två ledan*lter av Arbetsutskottet fdr 2 år (Avg. L-E

Larsson - E Gustavsson )

f) Två revisorer för ett år jämte suppleanter, (Avg. Stig
Fredrixon och llilliam Johnsson. suppl , A-8 Johansson,,l
H Andersson )

g) Tre ledamöteri valberedningen för ett år (Avg. Roland

Nilsson, Elsa Johansson och Johan 0lsson).

9. Avslutning: Samkväm ned Regionmusiken och Lasse 0lson i
programet "SJung med i arbetarriirel sens sånger"



VE R K SAI.lH E T S B E R Ji T TE L S E

1 JUi-r 1978 - 30 JUNr 7979
för

ABF: s hel singborgsavdel ning

STYREISE: Lars-Erik Larsson, ordfdrande, SAP
Irik Gustavsson, v,ordförande, Fabriks ..

Anna Fasth, sekreterare, SSI(F
0ös ta HJalmarsson, v.sekreierårer Trdnsport
Iva tbbersten, persona] representänt, Handel s
Allan Strön, PR0-Helsingborg
Evert Jönsson, Komnund j
Berndt Svens son, Eyggnads A
Anton llii l ler, M€taI l

supp-
l ea n ter: Uno Alde-eren, SAP

Rol f Jonsson. Uo-kretsen
Mats Ni lsson, SSU-Samarbetskrets
kje'i 1 Karl sson, personal repr . Handel s

Artrets-
utskott: Lars-Eri k Larsson, ordf.

Eri k Gustavsscn v. ord f.
Al l an Strön, i edanot
Göstd ritib inette, verkställ.leoamo: och sekr.
Anna-Greta Liljedah'i, veri(st.1edåmot och kassör
Ersättare: Evert Jönsson för folkvalda ledamöter

Stig Jönsson(endast för 
.Gösta 

Hijbinette)

Under året har styrelsen till sig adjungerat Sven Lindberg som
representant för LAN-förordnad personal, 

^Styrelsen liksom dess AU ha). haft vardera l0 protokollförda
safimanträden. Härutöver har ordföranden och ombudsmannen haft
regel bundna i nformel I a överlä99ningar.

Revisorer: Stjg Fredrixon och l,lil'1 iam Johnsson med Henning
Andörsson och Anna-8riia Johansson som suppleaÄter. ^\Siffergranskningen har r'erkstäilts av Komnunens
Revisionskontor.

[xpe:ition:
Tll-f-c enTTä I exo. vid Sbdergatan 65 har )iksotr tidigare såmordna+,s
U0-kretsen, llagnörpsgården, 5kådebanarl, Konstfrämjandet cch för-
sä ijningen av Unicefkort m.m.



I1EDARBETARE på ABF: s exp.

I -organisåtoriska, instruktiva och administrat iva arbetsuppgifter
på avdelningens expedition har under året tjänstq.iort tt hiitias-
och en deltidsanställd dfrav 3 nred LAN-föroidnanää, Hedarbeta"en
pä..språkavdelningen har varit sjukledig hela verk samhet så ret .
Tjänsten har upprätthållits genom omfö;delning av arbetsuppgifter-
nö inom..befintl i9t örbetslag n€d utökat timanial för aettibit;an-
sten. För ti'llsyn av studielokalerna har v.i I iksom tidiqare håft
förmånen att använda tre LAN-förordnade rnedarbetare.
Handels fackklubb vid ABF:s exp. har upprättöt lokalavtal med
ABF-styrelsen. Evä Ebbersten har varit fackl.ig företrädare för
ovånnännd personal (ej LAN-förordnad ) .

Medarbetare i pedågogisk tjänst.
I s.k. öppen och allmän studiecirkelverksamhet jämte SFI har
drygt 70 cjrkelledare tjänstgjort därav Z0 tillsvidareanställda,
Lokalavtal för dessa hår upprättöts mellan Sv. l,lusikerförbundets
avd. 5 och ABF-avdelningen. Cirkelledårnas fackklubb har expedi-
tion inrymd i studieh€mnet. Facklig företrädare har under året
varit språkcirkelledaren Emo Persson, Avdelningen har ersatt
henne.för två timmar per vecka i den funktionen. För. medlemsorga-
nisationernas interna cirkelverksamhet har mer än 250 cirkelleåa-
re varit i tjänst med hö9st varierande tjänstgöringstimmar.
Deräs arbetsvillkor regleras genom en av ABF:s repiesentantskap
antagen rekomnendation el ler direkt genom beslut i ledaiens f3ck-
oigan i sat ion,

Ans l utnd orgalisationer.
Till ABF-avdelningen har anslutits l0l medlemsorganisatjoner,
representerande c:a 24,000 kollektivt anslutna och c:a 90,000
ideellt ans'lutna m€dlemmar, förde'lade enligt fö]jande:

34 Fackl igE organi sationer
25 Pol ltlsk.
3 Kooperåti va

'10 Pens l onärsfören lngrr
6 Hand i kapporyan i söti oner
6Invrndrarförenlngar

l7 Kulturellå resp. Jdeel'la fören,ingar

sammanlagt har dessa organlsationer erlagt kronor 79.993.96i med lemså vq i fter,

Sidoordnad verksanhet :

fTmfiffi;n!-iä'dTd:3ift i onen och Arbeta rekommun en bedrives verk-
samhet vid A-service i gorgen samt tiilsammans med huvudintres-
senterna L0-sektionen, Arbeta rekodnu nen , . SSU-kretsen drives
Arbeta rrörel sens Bokcaf6.



REPRTSENTAT I ON

Avdelningen har under året varil representerad j följande orga-
nisationer:

L
!

ABF-Skånes di st ri kts tyre I se
Skådebdnans repr. skåp.
L0-sektionens lnvandrarkom.
Hbg: s Kommuns Invandrarråd
" "Vuxenutbi ldn, räd
Komvux, ut tagn i ngsnä{ nd
LFS i NV Skåne
A- serv i ce s tyrel se

Lars-Erik La rs scn
Ragnar Herma ns son
L-E Larsson,6 Hijbinelte
Uno Al deg ren
Sti g Dahlflann (Jönsson)
Sti g oah lmann
Ann-f1a ri e El iasson/Stig Dahlmann
R. Hermans son , K, Karl sson,
Gösta Hiibinette

Bokcaf6-sty!elsen L-E Larsson, R. Hermansson
Arb€tarkom.studiecjrk.utskott Stig Dahlmann

Internat. utskott A-M El iasson
Uö: s kretsstyrel se R.Hermansson
I ABF -d . s r r i k te ts k omn i ti€ie r/ aj!gl!gl$!Sl_.

För pens i onärsverksamheten -Allan Ström
Fijrhandikappverksamheten -GöstaHjalmarsson
Distriktets månadsöverl äEgni nqar -Gösta iijb.inptte
för avdel n i ngens ombudnän.

I ijvrigt har avdelningens folkvalda och medärbetare represen-
terat.vid centrala, regionald och lokala arrangemang anordnade
av ned lensorganisationer, ABF-förbundet och di slri kisorgani sa-
t i onen

&/!:9n!!!!gjllsnöten
l'ledlemsorganisationernds valda ombud kal lades ti ll årsmijte j
AEF-salen den 19 cktober 1978, Under god uppslutning kunde års-
nötesordföranden, Inga-8ritt Fålss0n, klubba ennälliqa beslut
r0rande verksa lhe!sberat!etsen 1 ot ))7 l-lg och ansvaisfrjhet
beviljådes styrelsen och AU. Avgåånde ordtnarje ledåntöter oxr-
vårdes, 50'r ^y sup0leant i'tvaldes \,tats li,t55on,SSU.
Ärsmdtet beslöt enhäl l igt faststä1ta nla, edlelrsövqif!e. fr.o.,,t.årskiftet 1979 innebä.aioe fbr koltektivt anslut4a 3,50/ar ochför ideel1t ånslutna 35;-/ar, Avdeln.ingens första heitidiansta.l.l-
då språkcirkelledare, Ingjd Andersson, övtackades efter l0 års
tjänst,Den nya ABF-ensemblen,,Fy!-stämman,, frånförde ett kort
tnen uopskattåt sångprogram. Ia.orn'atione" oq Folkets hus-
byggnadernas frantida öde och filmen ',Våra Folkets Hus,, avslu-
tade årsmötet.

Representantskapets vårmöte hölls den '14 rnaj 1979 under qod till-slutnlng. carl-0lof Johan5s6a, Transpcrt ualaes åti ieaa'ior_
handlingarna. Liinnådes prel iminära räpporter om ve,ksJrietuns
omtattning och inriktning, Beslöts att rekon l€nderl medle sorga-nrsationernå att tlllänrpa drvodet 46:-/tjn inkl. sen.ers. för



internt bedrivnå cirklör. 6odkijndes att cirke.lavqifterna for_blir oförändrade fdr siisongen 1979/g0. Beslöts uioaie ait ro.OOO,-
av ansiaget till annan btidningsverksamhet används att subven_tionera kultulinstag i,nötesve;ksamheten. LämnaOås information
om ABF:s 60 årsjubileurn 1980, uppsökande verksanhet m.m. En
grupp som studerar folkmus'ik och folklig dans berättade och demon-
strerade sitt studieämne.

282
3.166

188
| .84?

S T UD I EV E R K SAI.lII E T EN
I 9I FFROR

Antal delt,
tota l t kvinnor

Ämnesområde

Beteendevet.
humaniora
Es tet i s ka ännen
Företå9sek.
handel/kontor
Mätematik
Medicin,hälsa
sjukvård
Samhäl l svet:
Infornation
Språk
Sv. för invändr.
Teknik
0vriga ämnesomr

Summa:
Ej bidrö9sber.
cirklar,
Summa total t:

Kommåntårar:

?4 13
1) I

120 53

'I .205
'I 2.619 I

t'i rnma r
totalt

bidrag-
timmar

r .205
z .506

88
102

390

4.880
6.435
5.802

7 44
? .5?8

4 .267
1 .961
L 331

224
594

L i41
I.310

846
46

5l5

Il6
104

390

4.880
6.4 96
5.831

7 44
?.540

'r 2 . c 0 r 5. 5 56

927

44.925

L 946

44.680

44.680

35,np

Ur rngi vn! sifferuppglfter kån noteras
rtt !ntrlet stttsbidrrgsberättigade studietinm.r ökat

med 1598 tlmnrr Jämfört med för€gående år.
att rndelen s.k, prjotimmar utgör c:a 50? åv verksäm-

heten,
rtt nästin Ilkr mångr män son kvinnor deltagit I denna
stt 38,5X rv dessa studerat samhällsvetenskap'l'l ga

ämnen,
att den icke bldrågsberätti gade verksamheten nu ned-

bringats till knappt ?.000 studi€timmar av vilka
500 tlmmör avser " B a r n t r a f i k s k o l o r " anordnade på
uppdrag äv Tråf.i k s ä k e r h e t s k o mm.i tt€n,

12 .928 6.556 46.871



ANNAN BILON INGSVERKSÄMHET

Kurser och konferensen

Ci rkel I.edare och org. kurs
Anstäl lda och förtroendeval da
Avta l s och organ. f rå9or
Pol itiska f rågor
0vriga kurser o konferenser

Musik och Sång

Körsång
Vissång
Underhå'l lningsmusik
Ka mna rmu s i k

Antå l
årr.

Anta l
tim.

Antal
delt.

9
19
'I 9
l0

6

'I 85
372
404
188
1t2

?42
486
571
298
530

63

17
49
33

3

'I .251 ?.'l 33

23 6.510
93 3,852
5? 'l 6.'|'1 0

6 190

'I 0?

3

174

6

'i 
4
7

14

18
2

6

26 .66?

370Dans

Teater

Utövande teater
5ångteater
FOreläsningal

Humaniora
Estetiska
l.la temati k / na tu rvete n s ka P

Samhäl lsvetens kap
Teknik
KonsumentkunskaP

Film

Uts täl'l ni nga r

14ålning/Grafik
Konsthantverk
Foto
lnfld€batt

68 '1.401

1 r 7 3.585

dagar

'I 
1

9
'i

3

öt7
289

424

422
355
105

95

30

23

4
4
1

100
83
27

3,946
'I ',t ,450
4.000

'1 
4

56

6

27 6 22 .836



_Sa'nmanfärtni"g öv'

Kurser och konf .
Föreiäsningar
Musik och 5ångA Dans
Teater
Film
Utstäl lningar
0vrigt

Anta
arr.

63
30

'l 0?
3

l0
'I 4

5

I Antal
tim
1.261

68
174

6
21'n7

Antal
dagar

276

Antal
de I t ,

2.133
1.401

26 .662
370
9t4

3,585
22.836

450

250 1.651 ?7 6 58.351

Kommen ta re r:
Ur sammanfattningen av titeln "Annan bildn.i ngsverksam_het" kan följandä r)oteras:
att vår kurs och konferensverksamhet I iksom tidigare

domi ne ra s av arbetsrättsfrå9or och .l edareutbil d_
n i ngs verksamhet

att fbreläsninosve"kslnheten delas nära ,rog lika mel.l an
samhäl lsvetenskapl iga oLh humanistisktlnatur_

. vetenskapl iga arrangemang.att ner än 85'r av verksåmhetän är internt anordnadd v s riktar sig till våra medlemsorqanisatlonerött ABF; s egna och tilt avdetningen å;iiuina sang-
,A musik.och_teåterensembler svårat för huvudde.len. av l(ulturtnslåoen

att t e a t e r a r r a n g e r å ,r g e n i n rymde uppmärksammade 9å.st_spel av Bruksteatern me'd ,, l(atä-p,i5sen", ABFisföreningsteater i stockholm meO iSiiqa'vl motljuset', en grekisk tolkning av fjectdvs ,iFrieriet,,
.a .. s!mt. 

- 
Skånska Teaterns pjäs "Synv-illrn,'att utstäl lningsverksamheten utövei den tradit.ionellr

b i I d k o n s t v i s n i n g e n också i n rymde den loIal t pio-
ducerade "6emenskåp i boendem.i Ijön,' och riksut_stöllningen',SAp:s 90 å r s j u b i I e u m 

,' 
m . f 1 . s.k.debdttstinulerande utstäl I ni ngaratt kostnaden för hel a verksamhetÄn under huvudrubri -*ra"Annan bi ldningsverksanhet,, har uppsrii titl

kronor J36.847.90. I deltagare-resp. publikintäkter
haLi nbeta I ts k ronor 286.706,45

7



EN SEIlBLEVERKSAI'1I.I ET EN
2

Som ncterats under rubriken "Annan bildningsverksamhet" svarar
avdelningens egna jämte associerade sång-musik-teaterensernbler
för huvuadelen av kulturinslagen i medlemsorganisationernas
mötes-och konferensarrangemang ' Fördelen av att inom rörelsen
ha en variationsrik amatörverksanhet är därmed konstaterad.
En vidgad satsning på amatör'verksamhetens olika uttryckssätt
har unåer våren fiamförts son en angelä9en arbetsuppgift under
närmast kommande 3-års period med särskild tonvikt på amatör-
verksamh€ten som av flera skäl inte kunnat utveck'las på samna

sätt som sång-och mus ikensembl erna.

Ensembler

ABF B rå s seen sembl e/ s torband
Accord l onkl ubben
Da lhems penslonärskör
Eski lsm lnne pens ionärskör
He lii ngborEs pensionärskör
Hel s I ngborgs Blåsorkester
Hemvä rnets mus i kkå r
Kåttörps penslonärskör
Kon serthus kören
Spårvägens musikkår
Sångkören Harmon i
Sångkören Lyran
Jazz o Pop
Ringstorps pens i onärskör
Music Teåm
Fol kdansens Vänner sångkör
Fi nska sångkören
Sångkören Fyrstämman
SAP-kör€n

Antå l studietirunår

'168

78
78
52
50

'194

126
46

408
'183

84
50

215
52

300
78
72

'120

36

2.400



I'IEDLEIISORGAN ISAT I ONERHAS
VERKSANHET

Cirklar, Kurser, Konferenser och Ku I tura rran gemaig

z
t

0rganisatJon ant.
cirkl ,

stud i e
t imnär

ant. ant, kul turårr.
kurser del t. ånt.del t.

Sv.Byggnadsarb. förb. 9
Sv.Bekl ädnadsarb. 3
De Dövas Riksförb. I
Sv. El ektri kerförb,
Sv.Fabriksarbförb. 54
Fast i ghetsånst. 6
Grafiska fackförb. 6
Greki ska riksförb. l3
Handelsanst.förb. 2?
0e hand i kapp. ri ks. f, 14
HSB 12
Hyresgästernas R. F. 2
Institutioner 43
Jugos'lavi ska R. F. 2
Sv.Konmunalarb.F. 130
Kooperativa förb, 3
Sv.Lantarb.förb. I
Sv.Livsmedelsarb.F 12
L0-sekt'ionen
Sv,liletal'larb.förb, 48
Sv.l'lusikerförb. 3
SvMål dreförb. 3
PRO 47
Sv,R'iksbyEgen 5
RFHL I
Ri ksförb. för
hJårt o lungsjuka 2
Statsanställ das F 33
Synskådades förb. l2
SAP 21
Soc.den.kv.förb. Issu 7
Sv. Transportarb.F l5
UnEå ornar
VPK 3
Uvervåkårnas RF IUvriga 87

260
69
40

300
40

143

400
J4

tll
26

34

7.166
208
250
201

.722
407
356

56
'I .395

79
J.IJö

o?

48
360

'L633
99

't03
'L 568

168
42

84
1 .250

.4,+5

1.077
?8

232
347

105
33i. nr

496
290

2.830
600

3
?

34
I

l?

127274

3',1 2 ,687

3

I

30

108

451

c)

6,000
'l I .'l 90

'12 
1 .8i5

47 2? 19,65A

20,263

I
Surma: 47 1 .712 i16 48.043



KO I'IMEI,tTAR

Eftersom datan nu gör det möj1igt att redovisa samtliga mediems-
orgånisationers samlåde verksanhet, har vi valt att redovisa
dessä s i fferuppg i fte r.
Noterbärt är

att de fackli9a organisationerna icke i önskvärd utsträckning
tillvaratäglt mö;'ligheterna att i sin ötesverksanhet lägga
in kulturairangemang, som ett naturligt led i verkEamheten.

ått i vissa fa11 oiganiiationerna icke inråpporterat kurser och
konferenser ti ll ABF.

att t-ex. Soc,dem. kvinnoklubbarna jnte tillräckljgt markerar sin
egen verksamhet på.cirkelsidan utan smäits in i SAP;s verk-
samhet.

att under "0vriqa" återfinns en tänligen god och bred verksamhet
som inte kan härledas till specie'll mediemsorganisation p.9.4.
ätt män underlåter att tnarkera sin organisationsiillhbrighet
vid anmälan åv cirkel/kurslkulturarrangemang.

att organisationerna vid cirke'lanmalan icke anger medarrangörskap
att so; fö]id av detta, dessa cirk]år icke blir behändlade son

orqan i sd ti onsci rk lar vid databehandl i ngen
att utöveli statistiken inqående cirk'lar det i ABF:s öppna

verksamhet troligtvis finns många deltagare som tillhijr
någon av ABF:s mödlemsorganisationer och som inte registre'
ras på resp, 0rganisation.

ABF-FÖff.frl 1979

i riksårrangefiranget ABF-FoRUM-79 i Malmö 12- l5 maj medverkade
avdelnlngen på ski ida sätt. Sålunda bedrevs under rubriken
"0emenskåp 1 främtidens boende" en gruppverksamhet under vintern
och våren som utmynnade i inte bdra en skriftlig redovisning utan
också en uppmärksåmnEd skärmutstä11ning ijver gruppens synpunkter
i ämnet. Trä grupp€r ned representanter från HSB-Riksbyggen cch
Hyresgäströreisen tillsammans med en ledninqsgrupp från ABF svå-
rade iör innehå1iet. Rågnar Hermansson och Sven Lindberg utforma-
de utstä'l lningen. Detta grupparbete ingick som en del i ABF-FoRUMS

stora seminarium om "Geminskap i boendet" som hölls den l3 maj i
Malmö. Gösta Hijbinett€ ledde seminariediskussionernä som på9ick
hela söndagen under stor. publikanslutning,
I det storå ABF-arrangemanget som hade den samlande rubriken
"Framtidens gemenskap" medverkade dessutom Stig 0ahlmann som

ansvarig för semjnariet "Gemenskap-sko'la föräldrar" och Ragnal
Hermansion som värd och samordnare av ett betydande antai ned-
verkande ensembler och enskilda artister.

Ann-Marie Eliasson, Anna-Greta och Kaj L'iljedahl följde som av-
delningens representanter hela Fo ruma rrangemanget . Ett betydande
antal'helsjngborgare besökte ABF-Forum under skilda korta p€rioder.

^

^

.f

l0
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I,I A G N A R P 6 Ä.R'D'E'Tf '..
Gårdsstyrelsen: Ragnar Hermansson, ordförande, Annå-6reta

ti'ljedahl, kassör, Eengt Fasth sekreterare
samt Evert Jönsson och Bernt Svensson.

Verksämheten, Årets verksamhet har varit på hög nivå. Gården
fiäf-['tiyttj;'ts för 'läger, kurser och utflykter vid 24 til]fäl-
len av c:a 600 deliagare. som tidigöre år har A8F-vänner haft
möjlighet att hyra för semester och rekreation.
Under året har uthuset "Hjalmår" rivits. Anledningen är att
huset börjat vittra sönder och att "Kustroddarevägen" skali
breddas. Vi har också ävstått från några kvådratneter tomt
till breddningen av vägen,

EKoNoNrsK BERÄTTELSE FöR I'IAGNARPSGÄRDEN

rg78-7979

Ingående balans per den 1 iuli 1978

,^

!gErg=!rslsE:=======9*3!l:99 !spEe=[rglsri=.=====9.{9]:99

R€sul tatkontö

Ti 'l lgångar:

Kassa
Postgi ro
Div. deb.
Inventa ri er

&r!!sgsr.i
Skatter
0ri fts k 0nto
omkos tnader
Arbetstu rer
Reparationer

Ti I I gångar:

Kassa
Postg i ro
Di v. deb,
I nventa ri er
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Sku l de r:
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lntäkter:
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Uv. l rtäkter
Årets resu ltat
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400: -

'I 
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348:50
3 7'l :80

5.960: -
326: -

1.?68:85
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Utgående balans per den 30 juni i979
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SLUTORD
Avdel ningens 58 : e verksamheisår redov i sär'inga. revol tltlonerande
förändrinqar beträffånde verksamhetens omfåttning. Totalt sett
har den s iåtsb i dragsbe rä tti gade vårksamheten ökåt med knåppt 4%.

En intensifiering av den lagbundna verksamheten 'i Svenska för
invandrare svarai helt för verksamhetsökningen. Sålunda har den
övrioa studieverksamheten haft i stort sett oförändråd omfattnlng
men iö"delningen mel'ian olika ämnesgrupper företer en nog så 1n'
tressant förändrlng. Amnesgruppen "Samhä1 1svetenskap" redovisar
för första gången iiå många år en minskning med c:a 3.500 timmar
medan nusik-estetik och språk m f] . ökat i notsvarande grad.
Medl€msorganisat'ionerna som.nästan helt svarar för den sämhälls-
vetenskapiiga verksämheten, skulle normalt sett i ett sådant
1äge fått ei mindre andel av den totala verksamheten, men på grund
av att medlemsörganisationerna vidgat sitt interna cirkelutbud
att även omfatta-ämnen utanför det egna intresseområdet $å har
ande'len av den totala verksamheten b] ivit oförändrad eller c:a
47%, Detta i sig tillfredsställande vidgade synsätt pä värdet
av att studera i grupp oavsett än)nesval hade givetvis vari! ännu
mer g1ädjande om de samhäl lsvetenskapliga studierna.härutöver
kunnät hållas vid tidigare höga nivå, d v s drygt 4lä av den
total a verksamheten.

Avdelningens ekonomiskå situation, som vid årets ingång.beteck-
nades soir oroväckande, har något förbättrats.Detta har kunnat ske
dels genom återhållsatnhet med kostnader och.en begränsning äv an--
bitionörna dels också genonr en kommuna l po l i t i s k aktion som gav till
resultat ett tilläggsänslag för verksamhetsåret 1978/79. Aktlo-
nen gav härutöver större förståelse för s tud i.eförbu nden s bekyrnner-
sammå. ekonomiska situation vi'lket förhoppningsvis kan betyda €n
snabbare tlllväxt av det konrnunal a bidraget för de komnande åren'
För avdelningen är denna tillväxt ytterst angelägen då hissinstal-
lation, vvs-årbeten och saneringen av Folkets Hus byggnaderna b1i
påbörjåde redan jnnevarande arbetsår. Vi hälsar förändringarna
bch förbättringarnå med tillfredsstä1le]se men vi är också med-
vetna om de ekönomiska konsekvenserna av dessa genomgripande för-
ändringar och förf lyttn i ngar,

Inför avdelningens 60-års itbileum i mai 1980 hoppas vi kunna
öppna våra nuvårande och tiilkofimande studjelokaler i Folkets
Hi! även för människor med skilda slag av rörelsehinder.
oessa, sannoiikt påfrestande men ändå Positiva, arbetsuppgifter
och eionomiska anlträngningar förutsätter emellertid att avdel-
ningen liksom tidigare, kan påräkna medlemsorganisationernas

A

A

.l
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och rlla folkbildn{ngsvänners ekonom'lsk. och morållska stöd.

I förhoppnlng om dettå fortsattr och vidgade stöd vill vi ut-
tryckr itt vårnt trck ttll ållå orEanlsatloner, myndlqheter och
nedrrbetare, som på skildr sätt rEdverkat i det gångna årets
verksrnhet.

H€lsJngborg 1 septåmber 1979
ABF-hal singborgsavdel ni ng

LaÅÅ-E^ih L tal'on

E LLIL GuÅtavåtoft

M].an Stzön

Ever-t Jön^äun

A.nton MiilLa

Anno" Fa til
Gösta HjoltsÅa^on

Epatd.t Svwuaot

Evd. EbbehÅten '

/cöLtL iliibine,tte

/ Anna-GlLetd Ul j edal*.
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BALANSRÅKNING

Helsinqborq 197 B - 19?9 1977 -1978
LGÄ

I

NGAF

Om'
Clr'
nln0..
rl .

glnlnr

Likvida mado1,,.,..,,,...,,..............,

Bidrlettordringar,$tt$ldrr!,...,
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Bidrutrtordrirutr,övriga .,,,,.,,..,.,,

utb rlnln$r fih nårtt lr ..,,,.....
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15.5s? 50

t96,475

2
I

.LL?,Q6a roo
I-..-

104;591 p0

9

4

140.r50 100 sq,42? p!)

111 .49D 16A1J6.601 !0n

6 o24 irt f--

I _96.]?7 l?5 S1.9?9 190
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An.
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ti[,
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I
'-t--
1 r00 1:oo

10

fi
"-. -4Jå0'-J0!

?q - nnn lnn

'*- " 1"-
660 rOu

79.000 100

Summa tilloånorr t2 904.685 75 904. 685 476,136 65 4?6,116 b:



(t

29 4 .10D 45

Kort-
fris.
tigå
!kuldcr

Utnyttisd checkräkningskredit,...

Pårcnlrålskttter ----..

13 I

I

I

I

I

J64.331\'72

14 15U.?87 00 106. 1 15 100

lnbetslningEr för näna år ......'..

Fakturaskuldet

15

t6 172.9 45 tt 146.873 r45

Övriqa korttristiga skulder l'1 4D.599 135 41 . 1.11 lq q
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tris-
thå

r*'1r,,, BnA TP e!a-! g.h.i.C 18 112,D35 100
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15A.163 100
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övriqa lånsfr istiqa skulder tg

Re-
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Bidragsreserv 20

254.656 hs

___.___.1__

213.559 ut
21 5.972 l0u 5.639 iB0

*årnffr ATP sem,ldner 22 24a .684 lzs 2A7 .920 loo

Eget
kapi-
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Balanseräde reruhåt

Årets resultat

23 -181.685 'Bo

+113 .651 7t
!e1.,q?_'fz

-181.68524 +295.347 PB -243.119 122

Summå skulder och €get kapitål 25 9A4.685 75 e04.685 I 7l 475.1J5 65 47 6 .135 65



R€SULlATRÄKNING

Helsilgborg
1.

B;.
dråg9-

bs.dt-
trsld
cirk.l

iam.
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Delragarintäkrer

Sråtsbidrag .....,,........,........... ...

Ko mmunbidråg
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Evic€. I lnkopskosrnader ........,...........
E verk. r

t såmh,l Ko6tnade. res€srrrnosmåno
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'''' ''''''''''''i 9l '" 9UJ gU
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RESULTATRÄKNING
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ac\ 1a2 |c:a
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)2) .UU

Extrs.
ordi.
ndrt
och
bok.
!lut!.
di6.
posi.

t7



trrlrhgbo!8! ko nunl slvlalonlkorltolr lon hrt llff.!8rrnlkli
r,lk!n!kaD.!tt för ABF!t lokBlåvdrlnl,nS 1 Hrlllrlglor8 fu! tldln
th 1975 - 10/6 19191 fÄr eftr! vlskrttlrtt upldroS rvllent 161-

Jrna. Er.rl!kln6!rrplost'

0lrnlknLngln' roa lok! glvlt anladnln8 ill1 negrr rllnlltr€p.r
h.! hefi fö1Jetld,. eafettnlnår

Inloost- oeh utglftsvrtllflketlot)erna 8!Bnskaå..

InkaDEt- oeh utglftsvellftk&tlotaflle av€tiLrds Dot da8tok.

BBnkb6ck6r 6.nt kortoutdraS å cheok"åiknln6 avFtåtnd& not
d.sgbok ooh hurudlok.

EelElngbo!8! kotrouna an!]å8 a"stält t0ot dagbok.

PortBirot kontrollslet.
Rontroll av utgåend6 fsktulor.
KotttloXl Ev fortlö9ande nunDelfö]JA å, revstgal'
Degboken kontls,surnllg!4d.

Degboken åvsiäld tlot buyEdbok.

Euvudboken avstä4d dot räkenskapE6aDDånalr*g'

Råkenskapsaannånd!.&8ct Sranskat och kontr4auoeelat.

EeteLnsboss Åa |o Ee!te6)61 19?9.Aä.eA.z/z/
stEdsrevlsor

A

A

^

-7< rt, A/rh*4erL45'2'
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. REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer vi1ka granskat ABF:s helsingborgsavdel-
ninqs verksamhet, hör funnit ait denna överensstämmer med avdei-
ninlens stadgar och gä] lande bidragsbestänm€lser

Avdelninqens protokoll och ansökningshandl ingar till stat och

koffnun här av oss granskats. Stickprovskontrol l har verkställts
på närvarol i stor.

Tillgångar och skulder i ba]ansräkningen har vi bedömt som rea'
'listiska,

v.i föreslår därför att stire'l sen- bevilias ansvarsfrihet för den

tid revisionen omfattar,

Hel singborg 1979A921

l,li lI ian 'Johnsson
W,$;.*,=
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Kos tnader:

ci rke l verksåmheten

Ahnan bi ldn l ngsverksamhet

Service'verksamhet

ovrig verksömhet

Lokal er-i nventåri er

Admi ni strati on-propagända

Extraordinära poster

0förutsett

Intäkter:

Ci rke l verksamhet

Annan bi l dn i ngsverksamhet

Servlce verksamhet

Uvrig verksamhet

Lokal er- i nventari er

Admi ni strati on-Propaganda

Extraordinära poster

BUDGEiFURSLAG FOR Id'/8,
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l, te'/, ooo r**Esc'6q
Ll,oDo &"stt|
1( 000 ms

q. oOA. O0O aS86.;OS6'
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A

tlo,0 00
38, o oo
80,0 o O

255,Öoö
536,000
t q 4 )OD

låTdeg
ems
I360Se

im|.sot
lås.ågQ0''

rffi

A

A

A

rre!es-{=,=g3:gkes
Kostnader för uppsökande verksamhet i LFS med flera motsvaras
av särskilda aniiaq och inqår-Jntq i häPova! redovisade drifts-,
6raiätl"fl7',t,å tTe i,; d i' ! ta c 1''a -< !,n a /i -r { ö'^ F e rs 6'' a I
må /i".öid"o7 Äa' /'2/e r'ed{a/Es al '4e/ler th -
Jihle- ,lor de lsa 
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ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Inom kort öppna s

Arbetarrörel sens bokcafe

Där finner Du ett gott urval:

Böcker - T i dskri fter

Grammofons k ivor - Band

Li tografi er

Till rimliga Priser

Där kan Du också i avsPänd miljö
lyssna på musik, titta i tidskt"ifter
elIer "bara" prata bort en sturrd.

,t-

^
FOLKETS HUS

ABC

n

tn

Väl kommen


