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Mön9Eri9e AU- och styrelseledomoten i ABF:s helsingborgs-
ovdelning Allon Ström ovled den l5 december 1979. AILon
Ström involdes i ABF-styrelsen l95O och vor unde! möngo år
ovdelningens fölet!ödore i orbetorskydds- och somo!itut-

z-\bildning. Efter sin pensi.onering blev hon PRO:s tolesmon
för studiefrögor inom ABF-styrelsen och hqde vid sin bort-
göng iust påbö!iot en ny mondotperiod i styrelsen.
För sino oegennyttigo insotser under ett drygt kvortssekel

r---'\inon ABF-ovdelningen tilldelodes AIlon 5tröm förbundets
- förtiönsttecken i silver vid årsrnötet 1975.

En god och höngiven ABF-vön hq! lömnot ledet. Minnet ov en
ofört!öttlig orbetskomrot och en vönsölI kollego kvorstår.



FUr!1.o9 till dogordning vid ABF:s !rstrUte onsdogen den 29 ok-
tobcr kl, 18.30 i ABF-.ol.n.

l. Årrnötctr öppnonde. Fo3trtöllond. ov dogordning iöntc onbud3-
förtcckning.

2. loL ov protokoll. iulterorc.
3. VoI ov år.nöt..pre.idiur.
,1. Echondling ov v.rk.onh.t.- och förvoltning.bctdttclrcr inkl.

l'fognorpgåtdcn töt 1979/EO iönt. t.vi.or.rno. yttrond.n.
5. Bcrlut on onrvorrfrihct.
6. FUrrlog tiLl rovid.rod budg.t f8r l980/81 idnt. f0rrlog till

prrlirinur budg.t fus 1981/82 och 1962/83.
7. Bcrlut or orvod. fur rtyr.l.. och r.viror.a l9E0r/61 .
8. Vol ovr

o) Fyro lldoröt.r for !y! !r (ovg. Anno Fortli, d\.rt J6n..orr,
B.rndt Sv.ntto.l och OUrt. Htolaorrron)

b) TvC l.do.öt.r för .tt !r (ovg. Uno Ald.er.n och Rolf Jonrron).
c) Anrulon'oi förlcttlt vol ov g p.rronols.p!.r.ntont ,öit.

e.rronllr .rröttor. (ovg. Evo Ebbrrrtrn rrrp. Kloll Korlrron).
d) Trr ruppleont.r fls !l!! er (ovg. llotr Nllrron).
r) En lodoaot ov Atb.trutrkottot för tve 6r (0v9. Evrrt JEnrron)

i5.t. .n rupplront för g!! år (vokont).
f) Två rrvirorcr for 993 61uato rupplrontor (ovg. Stlg Frod-

rlxon och l{llllor Johnrron och ruppl. Änho-Eritto Johonrron
och Hrnning Andorrron).

e) Tr. l.dq.Et.r i volbrrodningcn fEt gI! å! (ovg. Rolond l{ilrron,
EIro Johonrron och Johon 0Irror).

9. Infornotion or folkbtldnine.n. oktu.Ilo tituotion, Eokcofa.t n.t.
10. Av.lutnlng rld .nklor. rcrvrring.
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V E R K 5A M H E T S B E R ÄT T E L S E

I Juli 1979 - 30 Juni .l980

ABF I s h e I s i ng bo rg sovde I n i n g

StyreIse: Lors-Erik Lorsson, ordföronde, SAP

Erik Gustovsson, v.ordföronde, Fobriks
A nno Fosth, sekreterore, SSKF

Gösto Hiolmqrsson, v.sekreterore, Tronsport
Evo Ebbersten, personolrepresentont, Hondels
AIlon St!öm, PRO-Helsingborg, till 79.12.15
Evert Jönsson, Komm u no I
Berndt Svensson, B yggnods
Anton MuIIer, MetoII, till 79.11 .20
Uno Aldegren, SAP, frön 79.11.21
RoIf Jonsson, Uö, fr6n 79.12.16

5upp-
leqnte! Uno Aldegren, SAp, till 79.11 .2O

Rolf Jonsson, UU-kretsen, ti.LL 79.12.15
Mots Nilsson, 55U-5omorbetskrets
KlelI KorIsson, personolrepr., Hondels

A rbet s -
utskott Lqrs-Erik Lorsson, ord f.

Erik Gustqvsson, v.ordf .
Allon Ström, ledooot, fi-Ll 79.12.15
Evert Jönsson, ftön 79.12.16
Gösto HUbinette, verkstöIl.ledomot och sekr.
A nno-Greto Liliedohl, verkst.ledomot och
kossör
Ersöttqre: Evert Jönsson för folkvoldq ledq_

möter, till 79,12.1s
Stig Dohlnonn (endost för Gösto
HUbinette)

Styrelscn liksonr dcss AU hor hoft vqrdero l0 protokoll_
fördo sqnmont!dd€n. Hörutövcr hqr ordföronden och om_
budsmonnen hoft regelbundno informello överlöggningor.
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Rcvisorer: Stig Fred!ixon och l{iIIiom Johnsson ncd
Henning Andersson och Annq-Brito Johonsson
sorn suppleonter. Siffergronskningcn hor
varkstdllts cv Konmunens R cvi g ion s kontor.

Expedition:
Till centrolexp. vid SOdergoton 65 hqr liksom tidigorc
gqnordnots Uö-krctsen, Mognorpsgården, 5ködebonon,
Konstfldoiondat och försöIiningen ov Uniccfkort m.m.

I.IEDARBETARE oå ABF: s exo.

I orgonisotorisko, instruktivo och odrninistrqtivo or-
betsuppgifter p6 ovdelningens expedition hqr under

året tiönstgiort l1 heltids- och qn deltidsqnstUlld
dörqv 3 med LAN-förordnonde. För tillsyn ov studielok-
oIelno ho! vi likson tidigore hoft förrnånen qtt on-

vöndo tre LAN-förordnode medorbetore.
Hondels fqckklubb vid ABF:s exp. hor uppröttot lokol-
qvtol ned ABF-styrelsen. Evq Ebbersten hor vqrit fock-
Iig företrddq!e för ovonnönnd personol (e! LAN-förord-
nod).

l'{ edo rbcto re i pedogogisk t iönst.

I s.k. öpp6n och ollmän studiecirkelverksomhet iönte
SFI hor drygt 70 cirkelledore tidnstglort dörov 20

tillcvidqieonstöIIdq. Lokqlovtol för dssso hor upp-

röttqts nellon Sv. ilusik€rförbundq6!s ovd. 5 och ABF-

ovdelningen. Cirkelledornqs fqckklubb hor expedltion
inrymd i studiehennet. Focklig förqtrödors hqr under

Eret vorit cirkelledoren Emo Persson. För nredlemsorg-

onisotionsrnqs interno cirkelvcrksqmhet hor cirko 250

cirkclledqrc vorit i tiön3t n€d hö9st vorieronde
t i önst gör i ng s t immqr.
Deroc qrbetsvillkor reglcros genon €n ov ABF:s repre-
sentqntskop ontogen rckommcndqtion eller direkt genon

bsslut i ledorsnr f oc korgo n i sot ion.
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Anslutno orgonisotioner.

Till ABF-qvdelningen hor onslutits ll2 medlemsorgon-
isotioner, rep!esente!onde c:o 24.000 kollektivt on-
slutno och c:o 80.000 ideellt qnslutno medlenmq!,

földelode enIigt föl ionde:

32 Fockligo orgonisotioner
29 Politisko
4 Koo pero t ivo

I 3 Pensionörsf öreningor
1 l Hondikopporgonisotioner
T I nvo nd ro r f ö re n i ng o r

16 Kulturello res p. ideello föreningor

SommonIogt hor desso orgonisotioner erlogt kronor
103. I 5l .80 i rnedlemsovgifter.

S idoordnod ve rksomh et:

Tillsommons ned L0-sektionen och Arbetorekommunen be-
drives verksomhet vid A-service i Borgen somt tiII-
sonmons ned huvudintressente!no L0-sektionen, Arbet-
orekommunen, SSU-kretsen drives Arbetorrörelsens Bok-
cqf6.

R EPR ESENTA T ION

Avdelningen hor under ,iret vorit representerod i föIi-
onde orgonisotioner:

ABF-Skånes distriktstyrelse Lors-Erik Lorsson
5kådebqnons repr. skop. Rognor Hermonsson

L0-sektionens I nvondrorkom. L-E Lorsson,
G Htibinette

Hbg:s Kommuns Invondrorröd Uno Aldegren, tiIJ.
79 .12.31

Vuxenvtbi Idn. 16d Stig Dohlmonn
Komvux, uttogningsnömnd Stig Dqhlmonn
LFS i NV Skåne Ann-Morie Eliosson/Stig

Dohlmonn
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A -service styrelse

B okco f5- st yre ls en
A rbstorkon. s t ud i ec i rk. u ts kot t

Internot. ut s kott
UU: s kretsstyrelse

R Hernonsson, K Korlsson,
Gösto H ubi nett q

R Hermonsson, B 5 ven s son
Stig Dqhlmonn
A-M Eliosson
A-G Lil i edohl

För pen s ionö rsve! k sonh et en

För ho n di ko ppve! k son hste n

-A llon 5trön, tiII
79.12.15

-Göstq H i q lno rs son

I övrigt hor ovdclningcns folkvoldo och mcdorbctore rc-
prc!!ntarot vid ccntrolo, rcAionolo och lokolo q!!ongr-
mong onordnodc ov rncdlcnrorgonirotion.r, ABF-förbundct
och di:triktsorgonisotioncn.

R cprcssntqntskoosmötcn

l'lcdlernsorgonisqtirncrnqr voldo ombud somlqdcs till år_
smöte i ABF-sqlcn måndogcn dcn 22 oktobcr 1929. Riks_
dogsmon Hons Pcttcrsson voldcs ott Icdo 6rsrötct och i
dcn cgcnskopcn kundc hon klubbfösto qnhöIIigo bcalut
!ö!ondc styrclsens och rcvisorcrnos bcröttclsar iömtr
sistnömndo3 förslog ott bcvilio styrclscn onsvqrsfri_
hct för vcrksomhctsårct l97g/79. Årsnötct onvqldc ned
qcklqnotion L-E Lorsson sorn ordförondc för tvö år.
Volbcrcdningcns förslcA om lmvol qv övrigo ovgöcndc
lcdonöt.r och suppleontcr bifölls uton votcring cch
förnyodcr förtrccndct för dc ovgöcnde rcvisorcrno.
Styrclecno AU fick rckså dct förnyot förtrocndc. Med_
orbetoren Svcn Lindbcrg, som lönnqt sin tidnst p g o
uppn6dd pcnsions6lder, uppvoktoder mcd stt konstvcrk
och Iångvorigo o pplådcr.
Dct vöIbqsökto Ersnöt.t ovslutqdcs nqd sqnkvöm till_
sqnnon mad trubqdurcn Lqssc 0Isson och Rcaionmusikcn.
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Vårmötc mcd iubilcumsqrrongemong

Rcprcsentontskopcts vörmötc höIIs cnsdogen den 7 noi
'1980 i Folkets Hus A-sol. V6rmötet, sorn ocks6 form-
odes till ctt högtidligh6llondc ov ovdclningcns 60-
årsdog, gcnomfördes undrr stor onslutning ov onbud och

gdstondc ABF-vctcroncr. Helsingborgs ABF BIösorkcstcr
undcr lcdning qv C-J Andcrscn inledde dct fcstbctonqde
vörmötct. 5ködespeloren Borbro 5öderqvist Iöste dcn

för iubil6et förfottode prologen och fiirbundsordför-
onden Inge Johonsson hö11 iubileunsonfö!ondet och qv-
slutodc detto med ott tilldclo ABF-veteronen Erik
Johnsson ABF:s fö!tiönstn61 i silver.
V0rmötets orbetspleno ögnodes At ott diskutero FoIk-
bildningsutredningens försIog, 6tstrornningen ov folk-
bildningsorbetets utvecklingsmöjligheter men ocks6 öt
de Iokolo problemen som budget för konmonde sösong,
orvodesrekomncndotion för icke ovtolsbunden vcrksom-
hct och de ekonomisko bctingelscrno för kultutprogrom
i föreningslivct. Rcprcsentontskopct bcslijt också ott
bildo en lokol focklig studiekommitt6 (lfS) tor Hcf-
singborg. Inbiöds onbuden, göste!no och mcdverkondc

till cn cnkcl vörsup6 som ovslutning p6 rcprcscntont-
skopsmötct.

övrigo iu bi I cum so rro n g emo n g

0nsdogcn dcn 7 moi onordnodes mottogning i C-solcn för
de mcdlemsorgonisqtionqr son önskode uppvokto ovdel-
ningen i sombond med 60-6rsjubil6et. Ett stort ontol
medlemsorgonisotioner, folkrörelseföretog och ondro
ABF-vönner mötte upp under loppet ov nögro förmiddogs-
tinrnqr och ovdelningen fick mottogo mångo och generöso
bevis p6 vönskop och förtroende,
Fredogen den 9 moi firode c:o 300 göster, veterone!
och representonter från medlcmsorgonisotionerno 60-
års iubil6et i Folkets Hus A -sol, ABF-solen och C -solcn
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dör oliko .o.ktivitetcr pögick under kvölIen i form ov
visstugo, folkdonsuppvisning, dons till storbond resp.
gommoldons, fromträdondc ov körer och cnskildo sångorc
frqm till midnqtt. En ov grundorno till ABF-qvdclning-
cn, 0scor Körrmon, hode gIödionde nog kunnot konno
tillstödes Iikson stt ontql qv "ondro gcncrotioncns"
ABF-vctcroncr. Hclo scrveringsdctollcn onbcsörides ov
ABF-pcrsoonlcn siölv i sqntligq fsstlokolcr. I qrron-
ganqngct ncdvcrkondc körsr och musikcnscmblcr kom ollq
fr6n ABF- foni I ic n.

STUDIEVERKSAMHETEN I 5IFFROR

5 to t i s t i ku ppg i f te !
Deltogorc A ntol st ud i ct immo !
totolt kvinnor totolt bidrogsber.

Humonioro, 368

bctaende-vet.
Estetisko ömnen 3.168
Ncturvetensk. 9l
önnen
Sorhöllsv€t. sk. 3.563
informqtion
Språk 1.812
Sv. for invondr. 575
Tcknik 283
Uvr. äm n esoin r,
5 umnq:

E i bid rog s bcr.
vcrksqmhct

5 urnno toto It..

696 527 2.857

269 l.3ll 1.307

I .8,19 13.053

. 55 210

1.162 12.832

1.281 6.669
372 2.286
67 767

12.713
26

12.822

6.599
2.267

767

2.857

l0 .586

950

5.882 /tO.0l5 39.602

1.622

I I .536 5.882 11 .637 39.602

Kommcntq rcr:
Ur ongivno siffcruppgiftcr kon notqros:
ott ontqlqt stotsbidrogsberöttigode studictimmor exkI.

SFI rninskot rncd I.543 studistimrnor idmfölt ned

föreg6cnde 6r.
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ott önnesgruppen "Sornhöllskunskop" minskot rncd 2._Q6O
timrnor och dörmed minskot i ondel ov verksomBltert
rned,{.0i iönfört med fiolEret d v s från 3g.5 tiII
31.51.

ott den logbundno svenskundervisningen för invondrorc
helt cfter berökningorno minskqt med 3.535 timmoi.

att ondal?n r.k. Prio-tirnmor för försto 96ngen klort
understigcr 501 ov dcn totolq cirkelverksomheten.

ott medlemsorgonisotionernos vidgode dmnesutbud hor
fortsott och utvecklots sqmt

ott den icke bidrogsberöttigqde vc!ksonhet.n för born
och öIdre ytterligore nedbringots och omfqttode
1.622 ti,nnor mot 1.9,t6 timmor föreg6ende år.

ANMN BI LDNINGSVER KSAMHET

Kurser och konferenser ontol
delt

271

571
653

176
171

70

17

lt3
15

I

1.363 1.8,[8

30 12.3?5
2l 3 9.01 9
83 37. 180

2 150

C irkellcdore och org.kurs 12
A nstölldo och förtroendevoldo 20
A vtqls och orgon.f!ögor 26
Politisko frågor 6
övrigo kurser och konfcrenser 6

ontol ontql
qr! tim

"t 37

123

553

107

I ,13

Musik och såno

KörsE ng

Vissöng
U nde rh E l ln i ng smu s i k
Improvisotorisk nusik

Dons

;",
Utövqnde teqter
Sengteoter

116

1

7

6

23
12

677
303

328 58.671

7 680

l3 35 980



Film

Förclösningor
Humonioro
E stetik
Noturvetcnskop
5 omh öl I svetc n s ko p

övrisq kulturorr.

Utgtällninsor
Ko n st ut stö lln ingor
I n f . u trt d II n i ngo r
Foto

Kurser och konfcrenser 70

Förelösningor 17

Musik och sång 176

Dons 1

Teqter 13

FiIn 23

Ut3töllningor 5

Uvrigt 16

23 123 2.250

3

3

9

2

6

21

17

5

133

75

122

80

52

33

17

't6

710

'I . 303

dqgor
16 5.300

]80 15.000
zt 6.000

2

2

I

5 247
Sqmmonfottning ov A nnon Bildningsverksomhet

qnto I qntol qntql
or!. tim. dogo r

I .363
52

328
7

35

123
217

33

26.300

qntol
delt.
'I .8,18

710
58 .67 4

680

980

2.250
26.300

I .303

321 I .9,11 217 92,715
Komnentorer:
Ur sonmqnfqttningen ov titeln "Annon bildningsverksom-
het" kon fölionde noteros:
ott ontolet qrrongenqng 6kot frön 250 till 324 iömfört

med förcAående år
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ott de intsrnq kulturorrongemongen svo!or fö! den

störstq ökningen d v s mqdlqmsorgonisotioncrno hor
ökot sin cftcrfrögon p6 kulturinslog i sin mötes-
vcrksomhet

ott de speciolrcdovisode orrqngcmongcn "Arbetorrörcl-
sens Nordisko.kulturvecko" och "ABF-qvdelningens
60-6rsiubilcun" också bidrcait till ökningen

qtt kurs- och konfercnsverksonheten ökot i omfottning
och liksom tidigoro doninrrots ov orbetsröttsf16-
gor och I cdo rcutbi ldn i ng sverksomh et

qtt ABF:r egno och till ovdelningen ossocierode grupp-
er och ensembler tiII stor del svorot för kultur-
inslogen i nedlensorgonisotionernos mötesverksom-
het

ott det regicnolt utlogdo kulturutbudet distribucrots
till vöro medlemsorgonisotioner i enlighet med

kvoter i ng

ott kostnoden för verksqmheten under titeln ,ännon

bildningsverksornhet" uppg6tt ri,LI 5Q7.252297. I
kursovgifter resp. rntr6ovgifter hor inbetolots
kronor 357.057:05.

EN5 EMB LEVER KsA I'IH ETEN

5on noterots under rubriken "Annqn bildningsverksom-
het" svoror ovdelningens egno iömte ossocierode sång-
Dusik-teoterens€mbler för huvuddelen ov kulturinslogen
i redlensorgonisqtionernos nötes-och kon fere n sorro nge-
nqng. Fördel€n ov ott inon rörelsen hq en voriqtions-
rik qnqtörver k som h et ör dörn€d konstoterod.
En vidgod sotsning p6 omotörverksomhetens olikq ut-
tryckssött hor p6böriots, Rssultotet ov denno dr önnu
qlltför tidigt ott utvörderq.
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ABF B rq s-ie n s embl e/storbond
A ccord io n kI u bb

Dolhems pens. kör
Eskilsrninne pens. kör
Helsingborgs pens. kör
Helsingborgs B I0 sorkes t er
Henvörnets musikk6r
Kottorps pens. kör
Konserthuskören
5pörvögens rnusikkår
5ångkören H o rmoni
5ångkören Lyron
Jozz o Pop

R ingstorps pen3. kö!
llucic Teon

Folkdonsens vönner sångkör

Finsko sö ng k6re n

Sån9kören Fyrstötnno n

SAP-kbren
PoIiskörcn
Eobcrahop-kör

Timmqr

39

78

78

52

65

300

120

12
201

93
87

79
68
53
8,1

39

78

102
56
,[8

30

1,795

Hedlensorgqnisqtione!nqs verksomhot

Rubricerqde v€!ksonhot hqr i qIIt 3törre omfqttning
plonerots och orgoni3erots genom s k studier6d eIler
komnittSer. Dessq konnittåer eller studioråd bsgt6r ov

först!ödore fbr etedlensorgonisotioner från sonnq in-
trecseonröden och till desro knytes en r€presentont
från ABF:s exp. oftost son verkstölIonde ledqrnot. Vid

verksonh et sö ret s slut qrbetode folionde studiekomnit-
t6er:
Lokolo fockligo studiekornmitt6n (LFs)

A rbetorkonnunens, politisko st udi eu t s kott
PRO r r studiekonnitt6
Hqndikopporgqnisotionernos studieråd
I nvondroorgonisotionernqs studieråd
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Desso och övrigo enskildo nedlemsorgqnisotioner redo-
visor nedonstöende fö!eningsonknutno verksomhet. 5iöIv-
follet deltoger dessos enskildo medlemmor hörutöver i
ovdelningens öppno studieverksomhet, i vilken grod kon

dock inte med sökerhet redovisos.

lledlemsorgonisqtionernos studiecirkelverksornhst

A1Ln.c. Inv.c. Bidr.b.tim. Inv.c. Summo

ei prio prio ei prio prio
LO

Beklddnods
Black o Plö t
B yggnods
Elektriker
Fobriks
Fostighet
Fö!sökr.
Grofiker
Hondelc
HoteIl
Kommunql

Lqnt
Livs
lletqll
l1åIore
Stots
Tronsport
Trö
Konsument

Politiskq
Hondikopp
PRO

Bostqds
Inv.f6r.
Uvervokor
övrist

'I /t

2

3

l0
5

511
9

17

22
20

I

390
1

l0
123

3

252
9

2

l5
811

13 13
,13 26

8 15

32
3

33 116

60

93
321
203

135 1.169
362
375

8l 82'
692

30

78 2.724
96

317

I 3,1 660

105

60 1.677
30/t

52

33 116

245 1.216
571 368

1.308 816

258 ,+50

121 51

119

60

"93
321
203

I .60,1

362

375
163' 
692
30

2.802
96

317

27 721

105

1.737
30/t

52

179

I . ,+61

912
2.121

708
175

162102
38 25 11 1.113 7n 361 2.531

l5 /t. /+06 I 3.620 388 18.41 ,[
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Arbetorrörelsens Nordisko Kulturvecko.

ABF:s hbg-ovd och AOF-Fredriksborg Arnt orrongerode med stöd
ov huvudorgonisotionernq Arbetorrörelsens Kulturvecko under
tiden l2 - l9 ougusti 1979. Kulturveckons orrongemong bestod
dels ov en serie kulturprogrom på ömse 3idor sundet med donsko

och svensko ensenbler med onknytning till donsk och svensk or-
betorrörelse dels ocks6 ov ett kulturpoliti3kt seminoriurn i --'r

GiIleIeie under rubriken "ArbetorröreLsen och kulturorbetorno"
och ned deltogonde frön utövonde konstnörer, kulturförnredlore
och fockligt förtroendevqldo frön Donrnork, Finlond, Norge och

5verige. Ett förvöntot stöd f!ån Nordirk Kulturfond uteblev,
vilket innebor ott selrino!iet fick begrunoor till 30 deltogore.-
Fregor.on Nordsot, yttrondefriheten, kultur i crbetslivet och

sordictribution ov nordirk litterotur pö originolspr0ken blev
förenöI för grupporbete och debott under seninorieveckqn. Som

inledqre rnedverkode frEn Dqnnork 8ör9e E. Nielsen, 0le Verner-
Iund och |lilly PovIsen. F16n svensk sidq: C-A Nyrcop, Bertil Hed-

berg, Moi-Britt Theorin, l'lorgoreto Ingelstorn, Morgoreto RegneII

och Frits Korlrson, Sven Lindberg och Gösto HUbinette.
Ett tiugotql sång och nusikensembler och fem utstöIlningor tur-
nerode pö bödo sidor sundet under den nordirko kulturveckon.

MAGNARPSGÄRDEN

Gördsstvrelsen: Rognor Hernonsson, ordföronde, Anno-
Grcto Lilicdohl, kqssör, Bengt Fosth
sckreterore somt Evsrt Jönsson och

Eernt 5vensson.

Vcrksomheten: Ävcn under 79-80 hqr verksornheten på

gErden vorit hög. Arrongemong i form ov kurser löger
och utflykter hor vqrit 25 st. med co 750 deltogore.
Under en deI qv gonnoren hqr ABF vönner hqft möjlighet
qtt onvöndo gdrden för semestervistelse.
Reporotion och översyn hor i begrönsod omfottning ut-
förtr ov frivillig o rbets kro ft.
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EKONOMISK BERATTELSE FöR MAGNARPSGÄRDEN

1979-1980

Ingåendc bolonr Per den 1 iuti 1979

Tilloönoor: Skuldcr:

KoE.o 143:40 Eget kopitol 5' 183: 13

Portgiro 138:73

^)ir. d"b. 4.900: oo

Invcntorier I ;00
' Sunno kronor: 5.1E3: l3

==============

R esultotkonto

Kostnqderl

Skotte-konto 25Oz -
Vdgskqttckonto 762t -
Driftkonto 5.254l. -
0mkoctnodskonto 882:60

Albet3turer 216295

Äretrresultot 5.616265

Sunmo kronor: 13.012l.20

Anslog 1.000:00

5 unrno kronor: I 3.012:20

Utg6ende bolonskonto per den 30 iuni 1980

SkuIder:

Eget kqpitol 10,799:78

Postgiro 3,279t 13

D iv. debitorer 6.850: 00

I nventqrier I r00

Sunno kronor: 10.799278

Tillsångor:

Kocco 669: 65

S unrno kronor: 5. 183: I 3
=i============

Intdkte!:
Hyror 'l 1 .670;00
Telefon 312 z 20

5 ummo kronor': 10.799278
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Det 59: e verksonh et s6ret1ff" helsingborgsovdernins
fick bedrivos under delvis provisorisko förhölLonden
dö den Iönge efterlöngtode hissinstollotionen pågick
under merporten ov söson9en. Laget på orbetsmorknoden
under vårterninen st6rde i icke ringo grod den fock-
Iigo studieverksomheten. 5om vöntot holverqdes den
logbundno verksonheten i svenskq för invondrqre. Trots
en fortsott ökning ov den ollnönno och utötriktqde
cirkelverksomheten hor det inte vorit möiligt ott upp_ .-1
nå förcgöende 6rs totolo omfottning p g q ovon ongivno
förh6llonden.
Fockligos m fl medlcmsorgonisotioncrs breddning ov om_,
nesvolst ott omfotto oktiviteter utonför det egno in_
trosseföltet hor fortsott och utökots, vilket noteros
msd tillfredsställelse nen förlusterno pE det somhöll3-
vetenskopligo om16det hor inneburit ott qndelen studie_
tinnor ned s k Priobidrog minskot iönfört med fö!egö_
ende ör.
D€tto förhEllonde, tillsommons mqd den förvdntqde
minskningen ov logbunden svenskunde!visning, utgör de
huvudsokligo skal.en till det otillfredsst6llonde eko-
nomisko utfollet ov örets vcrksomh€t.
lloriginellt hor slalvfollet ocks6 iubileumsorronge_
ncngen bidrogit till årets underskott likson den del
qv kostnodsutvecklingen son inte kunnot förutses. Om

örets ekononisko utfoll i sig krdver tillbörlig upp_
mörksqmhet s6 ör det ändE betydligt rnycket ollvorlig- .

ore det 3om vöntor oss för nörnost konmonde år. Vi hor
nu qtt motse en norkont prutning ov stotcns bidrog med
spotsan sqnnolikt riktod rnot den bidrogsgivning som
me3t gognqr den förcningsburno verksonheten, en ovse_
värt blygsonrnorc upprökning ov det komnunqlo s'tödet ön
Eon ltöllts i utsikt och en etoppvis stegrod hyrcs_
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kostnod om clo 300f uiöver ollmönno och ondro kost-
nodsstegringor. Allq tccken tyder pö ott represen-
tontskopet vid sitt vårmöte l93lkommcr ott stöIIos
inför mycket svörq ekonomisko övervögonden och ott
vöro ovgifter förmodligen måste höjos så drostiskt
ott vår verksomhet löper uppenboro risker ott storkt
decimerqs d6 qlltför m6ngo ov ekonomisko sköl tvingos
ovstö från ott deltogq i den. Vi hode önskot ott firo
v6ro uppnåddo 60 år i ett betydligt Iiusore och mero
optimistiskt folkbildningsklimot. 5å tycks nu inte
vqro reolistiskt ott ens hoppos på.
f sn6IbIöstens bistrq och kollq ilqr hor, önnu ner ön
tidigore, medlemsorognisotionernos, folkrörelseföre-
togens och qndro ABF-vönners generösq och vönskopligo
3töd.skönkt oss völne och genenskop och nöngo bevis
på uppskottning och förtroende. Uton dettq stöd och
förtroende skulle fromtiden te sig m6ngdubbelt mörk-
q r€, för ott inte sögo helt hopplös.
Förlitonde oss pö oIIo desso godo ABF-vönners obrutnq
förtroende och vönskop, som inte minst koni till ut-
tryck vid vört 60-örsjubileun, och p6 AB F-rnedorbeto r-
nos loiolo och höngivno insotser, ser vi trots ollt
med tillförsikt on iubileumsörst l980/81.
Vårt uppriktigo tock viII vi riktq tiII ollo de, med-
Iensorgonisotioner, folkrbrelseföretog, enskildo och
medorbetorc ov ollq kotegorier som hiöIpt oss ott 9en-
omföro qvdelningens 591e vsrk somh et s 6 r.

Erik Gustqvsson
A nnq Fosth
Berndt Svensson
Uno A I deg ren

Helsingborg i oktober 1980
Lors-Erik Lorsson

ordförqnde
Evert Jdnsson
Gö3tq H io Ino rs son

Evo E bbersten
Rolf Jonsson/Göstq HUbinette
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BALANSRÄKNING

Helsingborg Rad
1979 - 19AO 1978 - 1979

TILLGÄNGAR

Om-
sätt-
nings-
till-
gångar

Likvida medel

Bidragstordringar,statsbidrag .....

Bidragsfordr ingar,kommunbidrag.

Bidragsfordringar,övriga ..........,...

Utbetalninga. för nästa år ...,.....,

Övriga fordringar

Laqer av material

1 20 .2511O3

724.882 l5

26.OA3t58

821 .O24 ?s

2 86.624 0t I

362.O64 1oC

9

4

294.s29 lst 14 0: l!0 I qq

136.601 IOA138.6fi lsc

5 12 .51 6 tt6t
624l,oD

6 92.237 lgt 96.D27 r25

7 84.0s9 l9? 59.274.192
An-
lagg-
nings-
till-
Eångar

Lämnade tån A B. f-.. F-.u- -s-S....... 8 15.000 l0r

1 68 .882 t0 8J .661 00

lnventarier och inredningar.......,,

Aktier, andelar och obligationer..

Fasticheter och bostadsrätter

9 r loc 1 '00

10 1 l0c
T

4.66O lDD
'I 1 1s2-000 I0r 79.000 100

Summa tillqånoar 12 896- 884 95 896.884 l5 9D4.685 75 904 .685 t3

o



SKU

o

Kort"
tris.
tiga
3kulder

Utnyttiad checkräkningskredit ....

P6rsonalskatter......

13

379.585 47

I

,t
I

I

I

vz364.331

l4 141 .582lOt 150.787 00
lnbetalningar för nästa år ..........

Fakturaskulder

Övriga kortfristiqa skuldcr

15 2.565 6l
16 1 76-32? It 1 72.945 z']

17 59. 1 10 OE 40.599 J5
Lar€.
fris-
tiga
3kuld.r

Erhåilna rån LIP. :.!-g!:-9....
Övriga långf ristioa skulder

18 191.81? 00

191.817 l0
172.03 6 00

172.036 0019

Re-

s€rver

Bidragsreserv

Lagerreserv

Rodr ATP-Iö ner-s em.

20

231.836 50

I

I

254.656 b.5

21 8.406 t0r 5.972 00

22 223.$Ol5C 248.684 2!
Eget
kapi-
tal

Balanserade resultat

Ärets resultat

23 +'11t.66't.7t
+93.645 98

-181.685 8t
I

++'13.661 i7824 - 2r1.015 r 8t +295.3 47 5€

Summa skuldcr och €oet kåoital 25 896.884 9: 8e6.884 les 904.685 7: e04.68s h5



RESULTATRÄKIIING

19't9 - 19BA

t_
8i-
d'å9t

r8åd

D.lr{årnlalt.t

St.$bidåo...

Komm,nb'drag ..........

Owq. bidr.s

M.dv.rtrnd.ko3rned.r

isa s. zot ooi

oiz."ro'ool
101.578 0q

.26sO.1s6' 1.9

- 186- 389 59

649. 509 ,

+ /64. 1 01 01

2.

3_

l(ul

9.-

t
€t

:

D.lråOa.i.tall.r,. ....,........ 2J1 .55

D.rr.q.rko'rmde' 12 - 26:.24? 1q + 7.J96 1

Delt.9årint.kre' ............... 131 125.5.01+4q

srålibidag..................,,.i. :A'OOO- CO

- 6.3J1 A

Sum,ru ..d I -27 2g +7 67 .325 7

6.

Sr.rtti.lråd.. 8r-l--f---
Koiimunb'd,ao s 56.712 OE\.1...;.|
ov.{a b,d,.e l-fp, - . -i
Mdv.rrån<f.kojrnad.r ... . .! tr - 1?.682 3Jl; J :i.:.: j:

5ld.00l s6

n



RESt,LTATNÄKiIII{G

Helslnqbo!q 1979 - 'l9AE

G
36

534.DO1 96
I

+514.001 196

7.

odr
D'o-
pa.
g.nö

Adm.- odr prop.!.ndsidökt.r.....

-7t1-7A6 lsi

Sr.rSid.r .........-....................,.. n1 t4.'t25 )0

Kolnlnunbi<tr.g t8 t92,O17 FO
PlrbDllonnad.r.,.....-..-..-.-. --..-. 30 995.857 45

ao 49,89? | 29

OwiF .dmininrdiv. konn cLt at 25,sTt 'p8

o 86.2?1 t19

('&.
ö-
laö
Udri
oci
.voitrr

Sut$idr.t a3

+44.16'l leo

Komnunbidrt aa

övrb. bidr., t5 2.2OO too

aa 1of.1st ho
Löm & bidfto 6ch r5ifrrr 47 61,190 0

Vftlaanhn.m r.ruh.r a8
i

I14.8s0 2

151.62t )5

tirllt
lnt*ieåoror tg

I

bs+14,26150 58? I 7

R.rultlt .ft.r rintor 5r

127.O70
-1t9. 160 b0

Ext...
o.di-
nirt

bol-
rluL-
di.-
Fri-

0idr.g lrln tidirr. 
' 

............ ..

Extr.ordinän irtikor ....-.- -..

Etlrerdina.a tonrl.(br.........._..

Bidraq tldiqare år

52

rs
;a

i5

71.000 | l(
4.659 |

69.178 1,

0

NEdskrivna fordrinq - 4.255 6E

Fatindri4.v bitr.ee.:sy.._. ..._

Fii-td.ills rY liG-r.lrv .- .......

Föhdrirlg.y tondr ....-.. ...... ...

;7 I

'li9l--t
ol

-;4t4lsl---- r--
- --- J-

il

i2 20-0rs a0 -20-015 8I

ll



Ile lsingbo]'gs konmuns revis i.onskontor, son ha. s if fergranskai
!äkenskapelna för ABF:s fokalavdetning i Felsingbolg för tiden
1/7 '1979 - to/6 1980, får efter verkställt uppdrag avlämna föI_
jande gtanskningsrapport.

Glansknin8en, son icke givit anled.ning till några erinr:.
har haft förjand.e or'fattni.ngi 

lngar 
r'1

Inkomst- och utgiftst/eriflkationerna granekaale.
fnkomst- och utgi ft sveri fikat i one rna avståimda not dagbok.
Sankböcker sa,rt kontoutdrag å check!äkning avstänila not

dagbok och huyudbok.
Eelsingbolgs kodutuns anslag avstäEt not d.a8bok.
Pdstgirot kontroLlerat.
Ko[troll av utgåentle faktulor,
KontroLl av foltIölande nur"rroerlö1Jd å reveraal.
Dagboken auDneraal.

Dagboken avstånd rnot huyudbok.
Huvudboken avs tä.Dd not !äkens ka ps sanmanal !ag.
Räkenskapsgarnrnandlaget granskat och summerat.

Hel8ingborg den 1 oktober 1900.

Sl,ad.Eteriyf ,,@,/z%//,f,7t-,
/' Vu,,"-1u.rtj*14--N->^

z2



REVI S IONSBEMTTELSE

Undertecknade revisorer vilka granskat ABF:s helsingborgsavdel-
nings verksarfiet, har funnit att denna överensstänmr md avdel-
ningens stadgar och gäI lande bi dragsbestäml ser

Avdelningens protokoll och ansökn i ngshand I i ngar til l stat och
komun har av oss granskats. St i ckprovskontrol I har verkställts
på närvaro'l i stor.

TilIgångar och skulder i balansräkningen har vi bedömt som rea-
l istiska.

V'i föreslår därför att styrel sen beviljas ansvarsfrihet för den
tid revisionen omfattar.

Helsingborg i oktober 1980

l,li 1l ian

'?at2rt12+

lohnsson

a



BUDGETFöRSLAG FöR I 980/8I

Ko stno de r:
C i rke lve r ksom h et en

Annon bildningsverksomhet
Service verk somh et
Uvrig ver k somh et
Loko I er- i nve ntor ie r
A dm i n i s t rq t ion - pro pogo n do

Extroordinöro post er
0förutsett

I ntö kt er:

C i rke lve rksqmh et
Annon bildningsverksomhct
Scrvice verk somh et
Uvrig vcrk somh et
Lo ko ler- i nven to r i er
A dministrotion-propogondo
Extroordinöro po ster

3.2 31 .000
480 .000
38.000
65.000

/+63. Q00
1.18,1"000

61 .000
25 .000

Kronor: 5.522;O00

4.002.000
510.000

38.000
80.000

255 .OOO

536.000
I 25 .000

5:grgr:=9:933:999

Kostnoder för uppsökonde verksomhet i LFS med flero
motsvorqs ov sörskildo onslog och ingår inte i hör-
ovon redovisqde driftsbudget. Fö!skotterqde lönekost-
nqder för personol rned Iönebidrog hqr inte nedtogits
ei heller intökter för desso.

u



ARBETARNAS BILDNINGSFöRBUI\D

Bo*Cere
Söderyåtan 65

Där finncr Du ett gott urvd av

AöCxen 
- 

TTDSKRTFTER
GFATilOFIOilS}(n'OR - BAITD

L]TOGRAFIER

ALLT TILL RIMLIGA
PRFER

VÄLKOMMEN


