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Förslag ti 11 dagordning vid
årsmöte med ABF:s representantskap

torsdagen 29 oktober 1981 kI. 18.30 i ABF-saten.

1. Årsmötets öppnande. Fastställande av dagordnlng
jämte ombuds för tec k n i nq.

2. VaI av två protokolljusterare.
l. Vaf av årsmö tss p r es i di um.

4. Behandling av varksamhets- och lörvaltningsberätt-
elser för fu 19BO/B'| ink1. Magnarpgårdens verksam_
het.

5. Behandling av siffergranskningsrapport jämte revi_
sorernas yttrande.

6. Beslut om ansvarsfrihet.
?. Förslag ti11 reviderad budget f'6I' 'lgg,l/gZ.
8. Balsut om arvode för styreJ-se och revisoDer ,lgg1/52.
9. Val av

a) Ordförande för 2 år (Avg. Lars-Erik Larsson).
b).Tre ord. ledamöter för 2 år (Avg. Erik Gustav-

sson, Mats Nilsson och Anna-Britta Johansson).
c) AnmäJ-an om förrättat va.l av en personalreprssen-

. tant jämte personlio ersättare. (Avg. Eva Ebber_
sten resp. Kjelt Karl.sson).

d) Tre styrelsesuppleanter för 1 år. (Avg. Eva Ing-
ers, Hans Jensen och peter Danielsson).

e) Två ledarnöter i. AU för 2 år. (Av9. L-E Larsson
och E. Gustavsson).

f) Två ord. levisorer jämte en suppleant för 1 år.
(Avq. Stiq Fredrixon, Uilliam Johnsson och supp.l.
Henninq Andersson ).

q) Tre ledamöter i valberedning fö! 19g2.(Avg. Ro_
land Nilsson, E.Lsa Johansson och Johan 0).sson).

Lägesrapporter beträflande "Medlem möter upp i bo_
stadsområdet"-, ',Utvecklinq av verksamheten i Ar_
betarekommunens grunåorganisaiioner,,, LFS, Handi-
kapps - resp. pRo:s studiekommi.tt6er m,lI.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE föT ABF - HELSINGBORG

1 juli 1980 - l0 juni 1981

Styrelse:

supplBan-
ter:

Arbetsut-
skott:

Lars-Erik Lalsson, ordiörande t

Erik Gustavsson r v. ordförande t

Gösta Hjalmarsson, sekteterare'
Evert Jönssonr v. sekreteraret
Berndt Svensson t

[Jno. A].degrent

Anna-Britta Johanssont

Mats Nilsson;
Eva Ebbersten r Pe!s.onalrePr ' '

Eva I nger s t

Hans Jens e n t

Peter Danielssonl

5Ap

Fabriks/HsB
TransPort
Kommunal

Byggnads

SAP

S SKF

Meta11

Handels

Uö-krets.en
Fabriks
SSU-kretsen

Lars-Erik Larsson, o rdfö r ande

Erik Gus tavsson r v' ordFörande

Evert Jönsson, ledamot

Gösta HUbinette, verkst ' ledamot och sekr '
Anna-Greta Liljedahlt verkst' ledamot och

kassör
Ersättare: Gösta Hjalmarsson för folkvalda

ledamöter
Sti.q Dahlrnann endast för Gösta

Hiibinette

Styrelsen ha! sammanträtt en 9ång per rnånad under stu-

diesäsonqen. AU har haflt sammankomster vid 11 tilI-

fällen. 0rdfiiranden och ombudsmannen har haft infor-

.nsl1a över1äggninqar var je vecka'

c

Revisor: Stig Fredrixont
William Johnsson t

Hanninq Andersson, s uPl-]."
SiffergranÅkninqen har verkstäflts
Revisionskontor.

SAP

L0-sektionen
Fabriks/HsB
ai Hb9: s Kommuns
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Exoeditionen: TiLl ABFrs exp. har samordnats Uö:s 
3

kretsexp., Magnarpgården, Konstfrämjandet - Skådebanan,
ABF:s förmedlingsverksamhet och försäIjningen av
UN I CE F- ar t i kI ar .

darb B oå ABF: s die
I organisatorisk -instruktiv- och administrativ tjänst
har 10 heltidsanstäILda och 2 deltidsanstäJ.J.da varit
knutna dj.rekt ti11 ABF:s exp. därav 3 med statligt
lönebidrag.
Vaktmästeri och Lokalvård har haft
och 6 deltidsanstäIIda, därav J med

drag.
För dessa medarbetare har fokalavtal träffats mad Han_
deJ.s avd. 6 resp. FastiqhetsanstälLdas förbund.
I pedagogisk tjänst har mer än ?0 cirkelledare tjänst_
gjort i allmän och öppen verksamhet jämte lagbunden
SFI-verksamhet, därav 20-talet t i 1l s vi dar eans täI l da.
Lokalavtaf för ovannämnda kategori cirke]Iedaae har
träffats med 5v. Musikerförbundets avd.5 i Helsing_
borg. För medlemsorganisationernas studie.cirkelverk_
samhet har inemot f00 cirkelLedare varit engagerade
med hö9st varierande antal tjänst9öringstimmar. Huvud_
de]en av dessa har föIjt den arvodesrekommendation
som beslutatb av representantskapet. övriga har haft
arvoden som faststäLlts av den egna Fackorganisatio_
nen c

Si doordnad verksamhet -
Arbetarrörelsens Bokcaf6 har under året inflyttat i
affärsloka.len vid Södergatan 5Z och har där samord_
nats med Skådebanan och kulturförmedlinqsverksamheten.
Verksamheten leds av särski.Ld styrelse sammansatt av
repr. från huvudintressenterna L0_sektionen _ Arbetare_
kommunen - ABF och SSu. Bokcaf6et betjänas under dag_
tid av ABF-personal. SSU ansvarar lör kväf.Is_ och tör_
dagsbet jäni nqen.

I hel ti ds ans täI t da
statliqt 1ö nebi -

a



/a A-service, arbetarröreJ-sens tryckcentral för medlems-

organisationernas kontors- informations- och reklam-

tryck är inrymd i Borgen och drivs i samarbete med L0-

sektionen och Arbetarekommunen och leds av en styrel'se

repxesentexande de tre huvudorganisationerna' Verksam-

heten betjänas av 2 heltj-dsanstäIlda och 2 halvtidsan-
stäIlda medarbetare. Avtal för dessa .har tecknats med

Grafiska Fackföreningen i Helsinqborg. 0
Pro iekt 'rlvledl öter dsområdet "

I samråd med ABF-distriktet och HSB - Riksbyqgen - Hy-

resgästerna bildades på vårterminen den s'k' bo s tads -
kommitt6n för att utveckla ett l-årsp!ojekt under samfl

.linqsrubriken "Medlem möter upp i bostadsomeådet"' 5om

projektledare utså9s studiesekr. Lars Hofmqrent ABF-

Skåne med placerinq på ABF:s exp. i Helsinqborg' De

tre boendeorganisationerna har utsett vardera 2 repre-

sentanter i projektledningen medan ABF-distriktet och

avdelningen utsett vardera en representant' Dessa har

uppdragit åt G. Hijbinette att vara ordförande för kom-

mittdn och arbetsledare för projektet'
Reoresentation:
Avdelninqen har varit representerad i följande organi-

sationer eller kommitt6er:
ABF-Skånes di s tri ktss t Yrel se

Han d i kaP P k o nrmi- tt 6

RES0-ABF-fonden

Skådebanan södra reqionen

Vux e nu t b i.l d n i n q s r å d et/
Uttaqninqsnämnd
LFS-Helsinqborq (verkst.
1e damo t )
PR0: s Studiekommitt6 (verkst.
ledamot )

HandikaPP Studiekommittd
(verkst. ledamot )

Lars-Eri k Larsson
Gösta Hjalmarsson
L-E Larsson - E.

sson

Raqnar Hermansson

Stig Dah I man n

Stiq Dah l man n

Kjell Karlsson

Kje11 Karlsson

El
Custav-

D

Grafiska Fackföreningen i Helsinqborg'



Invandearlör. Studiekonrmitt6 E Ebbersten/W Blazek
Arbetarekommunens studieut- Stig Dah 1m an n

skott
internat. A-P] El-iasson

A-service styrelse GHijbinette-RHermans-

'| 

son - K Karlsson
Bokcaf6-styrelsen R Hermansson - B Svens-

son

Uö:s Kretsstyrelse A-G Liljedahl

f\ Bostadskommittdn G Hiibinette

I övri9t har avdelningens styrelseledamijter och ned-

arbetare deJ.tagit i ABF:s eqna centrala och regionala
atlangemanq och i medlemsorqanisationernas såväf lok-
ala som regionala konlerenser och sammanträden.

Ansl u tna orQan i sati o ne r :

Sammanlaqt 117 m€d.lemsorganisationer ha! varit anslut-
na under det gångna året. Dessa !epresentera! c:a
24.000 kollektivt anslutna och c:a 80.000 ideellt an-
slutna medlemmar och fijrdelar si9 på flöljande slag av

organisationer l

41 74 Facklioa
iJ Politiska
1 Kooperativ

14 Pensionärs

(l 11 Handikapp
? Invandrare
J Boendeorq.

14 Kultur resp. ijvr. ideella

Dessa organisat.ioner har stadgemässigt utsett c3a 2oo

ombud ti11 ABF:s representantskap. Sammanlagt har

nämnda orqanisationer erlaqt kronor 82.526.r4 i stad-
geenliga avgifter.



a RepresentantskaPsmöten.
Valda ombud fijr medlensorqanisationerna samlades ti11

årsmöte onsdagen den 29 oktober 1980 i ABF-salen där

Barbershop-kijren rrHur mår ni bradders" 9av en beiublad

mti te s i n1e dni ng .

Ljnder HSB-direktörens, Arne Linder, ordfijeandeskapt

kunde årsmötet fatta enhälliga besLut i årsmötets stad-

geenl-iga frågor. Valberedningens försIaq kunde bi-

fallas utan voteringar. 5å1unda nyvaldes som ordinarie

fedamöter [Jno Aldegrenr Mats Nilsson och Anna-Britta

Johansson samt som nya suppleanter Eva Inqers, Hans

Jensen och Peter Danielsson. Såvä1 !evisore!na som

valberedningen fick lörnyat flörtroende. Ärsmötets mest

brännande fråqor var foikbildningsförbundens framtida

ekonomiska si.tuation inför aviserade fiirsämrinqar i

bidraqsgivningen samt de snabbt ökande lokalkostnader-
na i l olkets Hus-fastigheterna.
Avslutningsvis harangerades Anna FasLh, Rolf Jonsson

och Mats N.ilsson för sina insatser i ABF-styrelsen
genom tiJ-ldeIninq av ABFrs jubi.Ieunsrelief. HSB i NV-

5kåne fick qenom Arne Linder mottaga samma utmärkelse
för sina insatser i avdefninqens handikapplokaler.
Representantskapets vårmöte höl-.Is tisdagen den 2 juni
198'l i ABF-sa1en. Efter en bitarrie men humoristisk
ironi över våra attityder ti11 handikappade, frarnlörd
av en grupp synskadade, återfördes ombuden tiIl den

aJ-lt överskugqande ftå9an, nämligen den kärva ekono-
niska situation för folkbildningsarbetet som de nya

statsbidragsbestämme.lserna kommer att nedlöra. Bort-
fal1et resp. reduceringen av det s.k. Priobidraqet i
qrundskoleämnena konstaterades påverka med.lensorgani-
sationernas verksamhet ekonomiskt ooynnsamt och i kon-
sekvens därmed flörsvåra dess med.Lemmars deltagande i
verksamheten. 5åväI avgifterna som ledarearvodena i
sluten verksamhet bfev diskuterade i lörhållande ti11
det nya 1äget och resul terade i 4 olika arvodesaLter-
nativ och i konsekvens därmed avqi ftsalternativ. Re-



prBsBntantskapet beslöt att liksom tidigaDs överlämna
åt medl ems organi s ati onern a att med ]edning av repre-
sentantskapets rekommendationer sjäIv fastställa ar-
voden för sina ladare.
Avgifterna i öppen verksanhet laststäIIdes öka ned 9ft,
tidigare prioämnen mad )8fi. Pansionärsrabatten sänktes

t{rån 41fr tLll 2OS nedan rabatten på studisnateriat bi-
behöIIs oförändrad 20f.
Uno Aldegren presenterade höstens politiska studie-
drivB "Framtid för Sverige". Lars Holmgren redogjorde

,{ör r-årsprojektet "Medl.em möter upp i bostadsområdet".
Praliminärbudgeten godkändes som grund för utarbetande
av delinitivbudget att företäqga årsmötet.

Studieverksamheten i siffror
S tat i s ti k uppq i f te r

t

'F

AMNE

Beteenden Humani-
o!a
Estetiska ämnen

Matenatik, Natur-
vetegskap
Medicin, HäIso och

s jukvård
Samhäl I s ve t e ns k ap

Språk
SFI

Tekni k

övriqa ämnen

Summa

Ej bi dr ags be r ä tt.
verks.

TIM TOTALT TI14 BIDRAGSBERÄTT.

'7 83

DEL T

24? 7At

14.Ot4
3tt

267

12.695
6.9'12

't.464
909

t.440 14.1e9
99 333

129 267

t .718 '.t 2.69A
't.989 7.O32

t10 't.471

161 509

5O1 2.123

10.594

415

39..60'

1.'121

39.380

'1 1.009 40.726 39.380



Kommentarer:
Ur angivna silferuppgifter kan noteras:

att antalet statsbidragsberättigade studietimmar'exk1.
SFI ökat med 581 timmar jämfört med löregående år'

att den lagbundna SFI-verksamheten he.It efter beräk-

ningarna mlnskat med ytterligare d03 studietimmax.

att andelen s.k. prio-timmar utqjort 49J% av verl<sam-

heten exk1. SFIe

att cirkelverksamheten anordnad för och genom viira med-

lemsorqanisat.ioner omfattar mer ;-in hälften av den
' allmänna studiecirketverksamheten eller 19.778

studietimmar samt at t'
' den icke bidragsbeDättigade verksamhe ten för b arn

och äldre nu nedblinqats ti1l 1.121 I'in. not 1.622

timmar föregående år.

ANNAN BILDi\INGSVtIlKSAI4IET

Kuiser och kon-
ferenser .rotal
Cirkelledare
och org.kuxs
Anställda och

förtroendevaf da'
Avtals och

org. f rå9or
PoIr-tr.ska I raqof

antal delt..
178

115

104

3J4

aEr.

10

11

51

-rn tal ti m.

76

26

1.115

40

131

4

110vri9t
B7 1 .348 1-558



fi Estetik
Naturvetenskap
Samhällskunskap

övrioa kul ttir arr.

[Jtstäflni.noar

Ko ns tu ts t äI l- ni ng ar
Inf. utställningar

antal arr.

29

54

84

7

anta.L t-im.

4B

105

144

24

antaf deI t.

5.860
4.448

13.845

?05

lYus i k och såno

Körsång
Vissån9
Underhå1lnings-
musik
Improvisatorisk
musik

Dans

Teater

24.858

150

175

2

t21

2

Utövandeteater
Sånqteater

Film

!o"e_LSS.ninqag

Humaniora

1t 47

4 'to
8t4
24t

17

12

1

2

1

57

23

1

4

6

20

148

145

i4E

?59

1.O77

950

2513

5

10

27O dagat
25? daaar

8.855
9.145 _

17.24415 527 dagat
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Sammahlattninq av "Annan b i l dn i nq s v e r k s amh e t "

Kurser och konfe-
lenser
FöreIäsningar
Musik och s ång

Dans

Teater
FiIm
Utstä1lningar
övri9t

antal
arr.

84

7

17'
2

,l?

12

15

antal
tim.

1.398

13

321

2

57

2t

antal- antal
dagar delt.

1.526

140

24.854
150

1.077
950

527 17 .200

325 1.839 527 46.860

$

$

6

6

Kommentarer:
Noterbart under rubriken "Annan bildningsve,-ksamhetrr.
Kurs- och konferensverksamheten har i likhet med de

senast förflutna verksamhetsåren dominerats av IedaDe-

utbildnings- och ar b e ts r ät ts I r å9 o r.
Kulturarrangemangen i skilda konstarter har liksom ti-
digare i mycket hög qrad inriktats på internatverksam-
het egna el1er till oss associ erade musik - sång - och

övriga kulturqrupper i väsentl-J utsträckninq är enga-
geradB i denna kulturprogramverksamhet.
-Av de offentliga arrangemanqen med qästande ensembler

märks gästspel av "Ryska balettens stjärnor" som genom-

fördes i samarbete mad Stadsteatern, två uppmärksam-

made fijreställningar av Bruksteaterns uppsättning av

"Den qoda människan från Sezuan", "Fröken Jufie" och

"&åittre en tjuv i huset än en fnurta på tråden" som

te ck e ns p r åk s te at e r .

Blande de.offentliga musikarrangemangen kan nämnas kon-

serter med den franska fo.Ikmusikqruppen I'Le Bourdon",
jazzqruppen "0pposite Colner", slagverksgruppen "Per-
cussionrr m. fL.
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Som noterats under rubriken "Annan- bildningsve!ksamhet"
svarar avdelningens egna jämte associerade sång-musik_
teaterensembler för huvuddelen av kuJ.turinslagen i med_
Iemsorganisationernas nötes- och ko nf ere ns arr angemang.
Föråelen av att inod röralsen ha en variationsaik ama-
törverksamhet är därmed ko ns tat er ad.
En vidgad satsning på amatörverksafihetens olika ut_
tryckssätt har påbörjats. Resuttatst av denna är ännu
aIItför tidigt att utvärdera.

it\

fi

EnsenbLer

ABF Brassensemble/storband
Accondionklubb
DaLhems psns. kör
EskiLsminne pens. kör
Hel.singbo!9s psns.kör
Helsingborgs 81åsorkester
Hemvärnets musikkår
Kattarps pe na, kö r
Konserthuskören
Spårvä9ens musikkår
Sångkören Harmo ni
Sångkören Lyran
Jazz o Pop Yl..lG0

Ringstorps pens.kör
Damkör

Finska sångkören
5ångkören F yr s tämnan
Poliskören
Barbershop-kör

Tinnar

147

81

7g

26

96

14?

108

)29
102

125

9t
54

4A

66

?6

84
'l 08

99

1.956
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Med.LsmsoroanLsationernas verksamhat

RubriceradB verksamhet har i al-1t störra onfattning
planerats och organiserats genom s k studieråd eller
kommittder. Dsssa kommitt6er eller studieråd består
av föleträdare för medlsmsolganisationer lrån samma

intresseområden och till dessa knytes en repr€,ssn-
tant från ABF!s exp. oftast som verkstäIIande leda-
mot. Vid verksamhetsårets slut arbetade följande
s t udi I kommi t t € e r :
Lokala.. fuckliga studiskommittdn (LFS)
'Arbetarkommunens politiska studieutskott
PR0: s studiekommittd
Handikapporganisationernaa studieråd
Invandrarorganisationernas studieråd
Lokal a bo s tads ko mmi t t6 n
Dessa och övriga enskilda me dl emsorganisati o ner
redovisai nedanstående fö re/ri ngs ank nutna verksam-
het. SjälvfalJ-et daltager dessas enskilda medlem-
mar härutöver i avdelningens öppna s tu dieverks amhet,
i vil,ken grad kan dock inte msd säkerhet redovisas.

14edlemsorganisationernas s tudi. e ci rkI eve r ks amhe t

,E

LO

BekIädnads
Byggnads

Elektriker
Fabriks
Fastighet
Försäkr.
Grafiker
HandeLs

Af1m.c. Inv.c. drdr.b.tim. Inv.c. Summa f\ej prio prio ej prio prio

10

3

6

4

67

?

2

6

22

t45
87

180

1 0'l

2.026
207

174
669

t45
87

180

101

2.086
20?

5'l

17 4

669

60



IrAIln.c. Inv. c.
aj prio prio ej

Bidr. b. tin. Inv. c.
prio prlo.

90 1.97'l

.t6
4A

't .105 84

90

't95 1 .050
B'
93

t50 925

t6 20?
826 3'tt

't.145 802
249 to4
66 104

3A

Sunma

\

\

Kommunal.

Lant
Livs
MetaIL
Mål.aDs

Stut"
Transport
Konsumentorg.
Poli.tiska
Unga örnar
Handikapp
pR0

Bostadskoop.
Inv.för.
övervakarf.
övriqt

1t9
1

2

t8t
t

29

t
2

2B

6

'tt
to
12

4

1

4.061
t6

.48
'l .1a9

90

1 .245
It
93

1.275
24t

1.1t9
1..947

55t
1?O

'to

12

21

35

7

2

469 1.1 6 45?
4.520 14 .t05 768 '19.559

MAGNARPSG ÄRDEIII

Gårdsstyrelse: Ragnar Hermansson, ordf.
Anna-Greta LiJ.jedahI, k assör
Eva Ingers, sekr., samt Evert Jönsson
och Bernt Svensson

Verksamheten.
Under året har verksamheten varit 1ägre än .tidigare på
grund av en vattenskada j. fastiqheten.
Dock har ett lfertaL läger, kurser och utffikter arran_
gerats på 9ården. Under semestertiden har gården ut_
nyttjats som semes tervistelse för ABF vänner.
Reparation av vattenskadan och annat underhåfl.sarbete
har utförts av frivillig arbetskraft.
På såvä1 Hindåsstuga som förel.äsningssalen .har nytt
takpapp laqts.

124 47 9 29
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Lkonomisk berättelse fö. Plaanarpsqårcien

1980-1981

Inqående balans per den "l iuli 1980

TiIIoånoar r

Kagsa

Skulder:

669.65 Eqet Kapital '|O.79). /B

Fostgiro t .27 9 .13
Div. deb. 6.850.00
Inventarier 1.00
S:a kronor: 10.799.7A S:a kronor: 10.l99.lA

Resultatkonto

Kostnader: Intäkter:

Driftkonto 8.059.00 Hyror 4.u20.00
0mkostnadsk. 1 .465.5O AnsIag 16.919.9O

Rep. underh. 14.780.19 Räntor 2I)9.1t
Arbetsturer 614.65 Underskott J.170.11
Avskrivn. 200.00
5:a kronor: 25.119.14 5ia kronor: 2t.119.14

utoåe.nde bal.ans per den J0 -iuni 1981

Tilloånoar 3 Skulder :

Kassa J2.g5 Eget kapital /.62')./r7
Postgiro 3.945.52
Di v. deb. 1.650.00
Inventarier 1 .00

9:e=lcssgt:== ====!:9??:!7 9i9-!19l=ol:...-74!?.4!
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Slutord.

5tränqt taget hela jubileumssäso ngen 1g8O/81 prägtades
av den all.t överskuggande fråqan om lolkbildningens
framtida möjligheter i en starkt försämrad ekonomisk
situation. Vid verksamhetsårets slut, våren 1981, stod
det helt klart att konsekvenserna av statsmakternas be-
slut beträffande folkbildningsansl.aqet skufle k!äva
Iångtqående förändringar av verksamhetens omfattning,
inriktning och finansiering om man även i fortsättning-
en skulle kunna bedriva folkbitdningsverksamhet til1
kostnader som inte skul1e verka direkt avskräckande på
våra medlemsorganisationer och enskilda deltagare.
Bortfallet respektive nerprutningen av det s.k. prio-
bidraget tilL verksamheten i grundskoleämnena, som

drabbar nära nog hälften av vår verksamhet, är inte
bara Bn ekonomisk förlust. Det utqör också ett allvar-
ligt sLag mot ABF:s grundläggande priciper om fotkbild-
ninqens mål att söka utjämna kunskapsktyfltorna, m a o

att kunna göra verksamma insatser där behoven är som

störst men tillgångarna är som minst.

Men jubileumsåret innehöIL också positi.va drag och hän-
del-ser. 5åtunda kan vi notera att studi.ecirkelverksam-
heten i al-.Imänna ärnnen ökat med drygt 500 studietimmar
och att vår verksamhet för och qenom våra medlemsorga-
nisationer omfattar rner än häfften av all vår verksam-
het samt att ämnet "Samhä11skunskap", som några år
tappat studietimmar, uppenbarligen nu bryter den ned-
åtgående trenden. Vi no{erar också med tillfredsställ-
else att medlemsorganisationerna utnyttjat vårt utbud
av kulturprogram i mötesverksamheten i stijrre utsträck-
ning än tidigare.
Vid verksamhetsårets ingång kunde vi qlädjas åt att
Arbetarrörel-sens Bokcaf6, efter ilera års ambulerande
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till.varo, kunde öppna en fast förmedlings- och ucs!dar-
ningslokal i ABF:s musikannex på Söderqatan och under

våren kunde vi också iippna RE50-sa.Len, va!s inredning
och upprustninq utgjorde H e 1s i n g b o r g s - R e s o s iubifeuns-
gåva. Därigenom har vår verksamhet til1förts en intin
konferenslokaf för den egna och medlemsorganisationex-
nas kurs-konlerens och mötesverksamhet.

Fjolårets oroande driitsunderskott om inemot 140.000:-
har genom inbesparingar och intäktsförstärkningar
bringats j. bal-ans och kan vi på motsvarande plats i
årets resultaträkning notera ett litet men dock drifts-
överskott om c;a 14.000:-. Då man på goda qrunder vågar

antaga att nu besfutade bidragsåtstramningar, såväl
statligt sam kommunaltr kommer att iö1jas av llera 1ik-
nande bidragsinskränkningar, betyder årets ekonomiska

utfall att avdelningen dessbättre kan gå in i det

bistrare ekonomiska klimatet utan eltersläpande drilts-
underskott.

Det vore fö9a realistiskt att inför det nu påbörjade

verksamhetsåret nonchalera konsekvenserna av de nya bi-
dragsbestämmel-se!nar försämrade kommunala bidrag och

snabbt ökande kostnader eller att bortse lrån att våra
därigenom höjda deltagareavgif Ler kan komma att betyda

minskat studieintresse.
Men med en alltmer utökad verksamhet inom våra med.Lems-

organisationer, som nu i högre grad än ti digare s iäIva
kan bestämma sin kostnadsnivå lör si.na medlemmars stu-
di.er, ho.ppas vi trots all-t kunna bedriva ett kvalita-
tivt, kvantitativt och rikt dilferentierat folkbild-
ningsarbete även under kommande år.

I den ljusa förhoppningen att så konmer att bli fallet
vi11 vi titl alla - ingen nämnd men he.Ll-er ingen gfömd

uttrycka vårt varma tack fijr en synnerligen vä1 qenom-
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förd studiesäsong under jubileumsåret 1989181 .

Till aIla de som härutöve!, ekonomj.skt eIler på annat

sätt, lämnat sitt stöd åt vår verksamhet betygar vit
inte bara vår tacksamhet, utan också vår djupa respekt
och ak tni ng.

\ Hefsingborg i september 1981

Lars-Eri.k Larsson
ordförande

Erik Gustavsson Berndt svensson

\ Uno Aldegren Mats Nilsson
Anna-Britta Johansson Gösta Hjalnarsson
Evert Jönsson Eva Ebbersten/cösta Hajbinette

Anna-Greta Lilje-
dahl'.
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IlelsingSorgs komnuns levis ionskortor, sorn ha! siffergranskat
r:;lrenskaperna fiir ABF:s lokalavdel.ning I gelsingbora för tialen
1/1 19SO - tO/6 1981 , f l.! efter verkstättt uppd.rag avlänna föl-
jailde glansknirgs rapport. fin

Grp;nskningen, son icke givit anLeilning till nå6ra erinringar
\tr halt fSlJande onfn,ttn j.ngr

Inkonlt- och ut.:i: tsverifikati onerna granskad.e.

lnkonst- och ut3i it€veri fikat i onerna avsti.nd.a mot dag,bok.
ia,nkböcker aant kontoutdrag å cbeckräkning avstiitnala not

ila4bok och huvud.bok.

Helsingborgs konruns anslag avst:int not dagbok.
l-ostgirot kontrollerat.
Kontlol1 av utgåend.e fakturor.
i{ontlolI av foril'ipanile nunnerf':JlJil å reverael.
Dafboken sunneraal.

)agboken avs t;iloal Dot huvud.bok.

Iluvudboken avst::nd, not r;ikenskapssarnnandrag.
iläkenskapssanmanAraget Granskat och aunnerat.

Helsingbolg den 17

(l t. (,it /:"
'ltads revis or

septembei 1!81 D

o
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Und€rtecknade r€vlaorer vllkå glanskat ABFra heleingborqs-
avdElnings vorksamhatr har funntt att denna öv€renaatämmsr

fld avdetningena etadgar och gälland€ bidragabeatämnals€D '
Avdålningens Plotokoll och ansiiknl nqohandli ngar till etat
och konmun har av oaa granskate. 5 ti ckprovakontf*l har

örketäIlts 
på närvaroli s tor.

Tlllgångar och ekuldsr i balansräkningon har vl bEdömt aon

reålietlaka.
Vl föreglår därför att etyrslssn bsvllJas onavarofrLhat för
den ttd revlsionen omfattar.

HBlsingborg i oktober '1981

Y4
Stio6i YllLiam
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