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Förslag till dagordning vid årsmöte med ABF:s representantskap

i Helsingborg måndagen den 15 oktober 1984' kI. l8rl0 i ABF-

salen, Folkets Hus.

1. Arsmötets öppnande - fastställande av dagordninq jämte ombuds-

förtecknj-ng.

2. Val av två protokol lj usterare

1" Val av årsmötespresidium

4. Presentation och information om studiesäsongens nya initiativ
och lokalförändringar i Folkets Hus

Paus med kaffeservering

5. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för år

L983/54 jämte Magnarpgården och A-service

6. Behandling av si fferqranskarnas och revisorernas yttranden

7. Beslut om ansvarsfrihet

8. Behandling av.slutlig budget för L984/85

9. Beslut om arvode åt styrelse och revisorer fat Igel/8f

10, Val.beredningens förslag till val av:

a/ fyta ordinarie sty relseJ.edamöter för två år (Avgående: Evert Jönsson,

Ake Rosberg, Gösta Hjalmarsson, och Berndt Svensson.

- b/ en personalrepresentant för ett år (avgående Kaj Liljedahl)
c/ tre styrelsesupPleanter för ett år (avående: Eva Ingers, Hans Jensen

och Peter Danielsson)

d) En ledamot av AU för två år (avgående: Evert Jönsson)

e/ Två revisorer jämte en suppleant för g!! år(Avgående: Stig Fredrixon,

V'lilliam Johnsson, suppl. Henning Andersson)

11. Val av tre ledamöter i valberedningen för 1985 jämte sammankallande

(Avgående: Roland Nilsson, Elsa Jotransson och Johan Olsson)

12. Avsluining.



VERKSAMHETSBERATTELSE föT ABF . HELSINGBORG

1 juli 1983 - 30 juni 1984

Styrelse: Lars-Erik Larsson, ordförande SAp

Erik Gustavsson, v.ordförande, Fabriks/HSB
GöstaHjalmarsson, sekreterare, Transport
Evert Jönsson v.sekreterare, Kommunal

Berndt Svensson, Byggnads

Ake Rosberg SAp

Anna-Bri.tta Johansson SSKF

Egon Jönsson Metall
Kaj Liljedahl, personalrepr., Handels

Suppleanter:

Eva Ingers, uö-kretsen
Hans Jensen, Fabtiks
Peter Danielsson, SSU-kretsen

Ake Carlsson, (end, för person: Handels-
alrepr).

Arbetsut-
skott: Lars-Erik Larsson, ordförande

Erik Gustavsson, v. ordförande
Evert Jönsson, ledamot

Gösta Hiibinette, verkst. ledamot oeh sekr.
Anna-Greta Liljedahl, verks. ledamot och

kassör.
Ersättare; Gösta Hjalmarsson för folkvalda

ledamöter

Tomas Nordström, ersättare för
Gösta Hiibinette

Styrelsen har sammanträtt en gång per månad under studiesäsongen.
AU har haFt sammankomster vid 9 tillfällen.
0rdföranden och ombudsmannen har kontinuerliqt haft telefonöver-
läggningar mellan ordinarie sammanträden.

Revisor: Stig Fredrixon SAP

William Johnsson L0-sekti.onen

Henning Andersson suppl. Fabriks/HSB
S i ffergranskning har verkstä11Ls av HBG:s Kommuns rev i si onskontor.
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Expeditionen: Till ABF:s exp. har samordnats Uö:S kretsexp., Magnarpgården,

Konstfrämj andet, ABF:s föremdlingsverksamhet och försäljningen av UNICEF-

artiklar.
Medarbetare på ABF:s exp. och sLudiehemmen.

I organisatiorisk - instruktiv - och administrativ tjänst har ll heltids-
anställda varit direkt knutna till ABF-: s exp. därav J med statligt löne-

bidraq.

Vaktmästeri och lokalvård har haft I heltidsanställda och 5 deltidsanställda,

därav I med statligt lönebidrag.
För dessa medarbetare har avtal träffats med Handels avd. 6 resp. Fastighets-

anställdas förbund.

I pedaqoqisk tjänst har c:a 50 cirkelJ.edare tjänstgjort i allmän och öppen

verksamhet jämte lagbunden 5FI-verksamhet, därav tillsvidareanställda.
Riksavtal nellan Sv. Musikerförbundet och Folkbildningsförbundet gäller för

denna kategori cirkelledare. För medlemsorganisationernas studiecirkel-
verksamhet har c:a 250 cirkeLl.edare varit engagerade med högst varierande

antal tj änstgör ingstimmar. Dessa har haft arvoden som fastställts av den

egna organisationen.

Sidoordnad verksamhet :

ArbetarröreLsens Bokcaf6. Verksamheten har under året upphört att drivas

som ekonomisk förening i egna lokaler. Bokförmedlinq och bilj ett förmedling

till teater och musikevenemanq har återförts till ABF:s exp. Personalen har

beretts likvärdiga arbetsuppgiFter i konsekvens därmed.

A-servicer arbetarrörelsens tryckeentral för medlemsorganisationernas

kontors- informations- reklamtryck är inrymd i Borgen och drivs r sam-

arbete med L0-sektionen och Arbetarekommunen och leds av en kommitt6'

representerande de tre huvudorqani sationerna., underställd ABF-styrelsen.

Verksamheten betjänas av f heltidsanstälLda och t halvtidsanställd med-

arbetare. Avtal för dessa hat täcknats med Grafiska Fackföreningen i
Helsingborg.
Helsinqborqs Lokala Bostadskommittd. Verksamheten leds av representanter

för huvudint ressenterna HSB-Riksbyggen och Hyresgäst föreningen tillsammans

med ABF-Skåne och ABF-Helsinqborg. Verksamhetsledare: Lars Holmgren.

Kommitt6ordförande Gösta Hiibinette, ABF Skåne är huvudansvarig för verk-

samheten.

ne,r+en!e!:g!.i
Avdelningen har varit representerad i följande organisationer elLer kommit-

t6er:
ABF-Skånes dlstriktstyrelse
rr " Handikappkommi t Ld

RES0-ABF- fonden

Lars-Erik Larsson

Gösta Hj almarsson

L-E Larsson - E. Gustavsson



REs0-Helsingborgsavd. G.Hiibinette - A.G. Liljedahl
Skådebanan södra regionen Ragnar Hermansson

FoLknj reLsearkivet G.Hiibinette - A.G. Litjedahl - Erik Jönsson
LFS-Helsingborg (verks. ledamot) Tomas Nordström

PRO:s Studiekommitt6 (verkst. ledamot) Kjell Karlsson
Handikapp Studiekommitt6 verkst.l.ed. ) Kjell Karlsson
Invandrarföreningen Studiekommitt6 E.EbbeDsten

Arb.Kommunene studieutskott
verkst. ledamot Tomas Nordström
Arb. kommunens studieutskott
internat utskott Eva Ebbersten. \
A-serv ice-kommi tt6n Gösta H{ibinette - R.Hermansson - A.G.Liljedahf
Arbetarrör-Bokca f6 R.Hermansson, Lars Holmgren

U0: s kretsstyrelse Ann-Christin Nord

Bostadskommi tt6n G. Hiibinette

I övrigt har avdelningens sty relsel edamöter och medarbetare deJ.tagit i ABF:s

eqna centrala och regionala arrangemang och i medlemsoerganisationernas såväl
j.okala son regionala konferenser och sammanträden.

@
liammanlagt 123 organisationer har varit anslutna under det gångna året. Dessa

representerat c:a 24.000 kollektivt anslutna och c:a 80.000 id6ellt anslutna
medlernmar och flördelar sig på följande s.lag av organisationer:
)5 Fackliqa -
l4 Politiska-
I Kooperativa

l5 f'ensionärs -
l3 tlandikapp -
I T nv and rrrre

I Boende - och

14 Kultur - resp. övr. iddella organisationer
Dessa organisationer har stadgemässigl utsett c:a 200 ombud till ABF:s repre-
senLantskap. Sammanlagt har nämnda organisationer erlagt 6O.5662- i stadge-
enl iga avgi fler.
Representantskapsmöten.

Valda ombud för medlemsorgan.i sal Lrrrcrna samlades till årsmöte måndagen den

17 oki. l9trJ i AUI -salcn. tlnder A. t]jörkenhalls ordFörandeskap kunde års-
i''iil r:t r:rlrirlliql qr)(lkänna förelrqqrrnrle verksamhets och förvaltn i ngsberät tel ser
och l:rvrl.jrr :;Lr relr,:rr ansvarslrthel-. Valberedninqens förslaq kunde bifallas
rrtarr voterrrrq;rr. l{tlr l4ats Ni lsson som hemstälIt om befrielse lrån uppdraget
p c jr 'rvfl)'ttninr;, invaldes fqon .lönsson för två år. Såvä] revisorerna som

vir.lhcrodninqen f .ick fiirnyaL fij r t roende.
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Arsmötet inleddes med en mycket väl mottagen föreställning av Märta
Tikkanens 'rKärlekssaganrr skickligt tolkad av: skådespelerskan Kerstin Wartel.

Representantskapets vårmöte höIls under god tillslutning den 4 juni i
ABF-salen, ABF:s Dragspelsklubb underhöll med vårlätta melodier.
Lämnades utförliga. informationer om preliminärbudgeten och de ekonomiska
förutsättningabna såväl statligt som kommunalt inför den kommande säsongen.
Avgiftsfrågor i såväl öppen som organisationsbunden verksamhet diskuterades.
Våimötet rekommenderade styrelsen att ti.llämpa tidigare godkända principeD
i sin prsipolitik- Informationer om förändringarna i Folkets Hus och den

kommande säsongens nya initiativ upptog en stor del av vårmötet.

VERKSAMHETEN I SIFFROR

Den samlade gruppverksamheten, som numera omfattar. studiecirklar och kultur-
qrupper redovisar följande utveckling.

Studiecirklar

Beteende/humaniora

Estetiska ännen

Matematik/Nuturvet. skap

Medicin - Hälsovård

Samhällsvetenskap

Språk

SFI

Teknik

övriqa ämnen

Ej bidragsber. verks. h.
======2-!!======

I

ant.cirklar

24

J23

29

T2

288

176

5

76

7T

ant. studietim.

616

t0.689
818

320

8.101

4.484

222

545

--?9r2e-2----

ant. deltagare

225

2.799

26L

120

2.ste
r.328

tt
t42

9

===9:919=======

797288
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Kulturqrupper

Litteratur
Sång/musik

Dramatik

Dans

Konst/konsthantv.

Föreläsningar

Sång/musik

l-ilm/FotolBild
Dans

Utställningar
L i tteratur/Drama
Tvärkultur

Summa:

Därav interna

lilut I okrrl;t nrr.ilrr

Ant. arr.

I
72

4

l5
4

Ant. gammankomster

2

545

64

173

40

Ant.deltaoare

25

1.360

]I
349

t7

_-_e_6_--__

Kulturproqram

Antal arr.

23

202

81

I
l0
15

20

352

277

l"ilr l.u i turproqr amve I ksamhe ten

======= =931====== ---l.9QZ-------

Antal medv. -

Under rubrikerna studiecirklar och kulturgrupper kan noteras:
att antalet studiecirklar och studietimmar i allmänna cirklar ökat med

)r5 96. Antalet kulturqrupper har ökat från 77 titl 96.

att ämnesgruppen samhällskunskap har ökat antalet cirklar och deltagare
påtaqligt medan ökninqen i antal studietimmar är mindre.

att språkverksamheten redivisar en minskning medan övriga ämnesgrupper

uppvisar goda ökningar. SF l-verksamheten, som numera utgör bara en

bråkdel av språkverksamheten, har ytterligare tappat i omfattning.
att sång/musikverksamheten J.iksom tidigare är störst i avdelningens

kulturqruppsverksamhet.

Ant.deltaqare

L.I92
28.589

5.739

150

1.570

996

r-199

39.635

9 "Ot1

= 494.474:O2 exkl, adm.

26

1.055

8l
4

l0
2l

r32

t.378
647

kostn.
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lJnder rubriken "Kulturprogram kan anföras:

att antalet arrangemang ökat från 27O tiII t52

att 277 program har förmedlats tiIl våra medlemsorganisationer

att de offentliga arrangemangen, 75 till antalet, har innehållit såväJ.

utländska som svenska gästspel inom skilda kultury ttringar.
att avdelninqens egna och samverkande lokala ensembler i stor utsträckning

medverkat i kulturprogramverksamheten samt

att inte mindre än 1.378 personer medverkat i det total.a kulturprogram-
utbudet som Förmedlats.

Kurs- och kon ferensverksamhet

ant. arr. ant. delt. ant. timmar

Cirkelledare- och

organisatörsutbi Id-
ning. 5

Medlemsorganisation-

83

8rl

22

54rernas .ledareutbild- t6

nlng

Summa kurser och konf. 4l 56t

Bruttokostnaderna för kurs- och konferensverksamheten har uppgått till
110.805:16 exkl. adm. kostnader.

Kurs- och kon ferensverksamheten äD till största delen initierad av medlems-

organisationernas studieråd/kom.
ABF:s ledare i s.k. öppen verksamhet d.v.s. pedagogiska och administrativa
medarbetares vidareutbildning utgör den resterande delen av kurs- och

konferensverksamheten.

496
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Medlemsoroanisationernas verksamhet
MedJ.emsorganisationernas verksamhet planeras och organiseras i regel genom

s.k. studieråd eller kommittdr. Dessa består av företrädare för medlems-
organisationer inom samma intresseområden. Till dessa råd/kommittder knytes
en representant från ABF:s expedition, som oftast är verkställande ledamot.
För ledamöterna i dessa råd/kommitt6ee genomföres planeringsträffar kontinu_
erligt inför varje studiesäsong/verksamhetsår. Huvuddelen av avderningens
kurs- och kon ferensverksamhet planeras och genomförs i nära samarbete med

nämnda studieråd resp. utskott och kommittder;

Lokala fackliga studiekommitt6n (LFS) Verkställande ledamot: Tomas Nordström
Arbetarekommunens politiska studieutskott Verkställande ledamot: Tomas Nordström
PRO:s studiekommitt6 Verkställande ledamot: Kjell Karlsson
Handikapporganisationernas studieråd verkställande ledamot: Kjell Karlsson
Invandrarorganisationernas studieråd Verkställande ledamot: Eva EbbeDsten
Lokala bostadskommittdn HSB-

Hyresgästerna-Riksbyggen Verkställande ledamot: Lars Holmgren

Medlemsorganisationernas verksamhet omfattar cta 42% av avdelningens studiecirkel-
verksamhet.

självfallet deltaqer medlemsorganisationernas enskilda medlemmar härutöver i av-
delningens öppna verksamhet, i viJ.ken grad kan dock inte med säkerhet redovisas.

Ensembleverksamheten

Som framgår på annan plats i berättelsen har avdelningen egna jämte samverkande
sång- musik och teaterensembler svarat för hlvuddelen av den interna kultur-
programverksamheLen.

Följande egna och/ellet samverksande ensembler har varit verksamma under säsongen:
Körsång: Lyran, Harmoni, poliskören, Hembygdskören, Konserthuskören

Teckenspråkskören, pRO-köcen, Ess-dur-flickorna och Fyrstämman.
Musikensembler: Hemvärnskåren, spårvägen, storbandet, Gaida, Beckhätta, sextetten,

Draqspelsklubben.
Teater: Fredsteatern, Arbetarteatern. och pR0-teatern.
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MAGNARPSGARDEN

Gårdsstyrelsen: Ragnar Hermansson ordf., Anna-Greta Liljedahl
kassör, Eva Ingers sekr., samt Evert Jönsson
och Berndt Svensson.

Verksamheten. Arets uthyrning har varit normal. Gården har
utnyttjats av rörelsens unga för kurser,
läger och som utflyktsnål.
För tredje året har målardagar genomförts
på gården. Renoveri.ngsarbeten har i stort
avslutats och fastighetens värde och använd-
barhet ökat. Fijr renovering och underhåll
har ABF-personalen svarat delvis på fritid.

Ekonornisk berättelse för Maqnarpsqården 81,/84

Inqående balans per den I .iuli 1.98f.

Tilloånqar:

Kassa I2r8O
Postgiro L.738.58
Div. deb. 3.650.00
Inventarier 1. U0

Summa kronor 5.4O2.t9

Kostnader:

Driftkonto 6.688.90
0mkostnadsk. 3.72L.85
Rep.-underh. 1.959.00
Arbetsturer 185.l0
Kapitalkonto 3.169.95

Skulder:

Eget kapital

Summa kronor

Intäkter:
Hyror
Anslag

Skulder:

Eget kapital

Summa kronor

5 .407.3A

2'.492'.29.'-

Resultaträkninq

Summa kronor L2r222r.99 Summa kronor

Utqående balans per den f0 juni 1984

r0.425.00
5:500.00

L2re-22,Q9--

8.772.33

Tilloånqar:
Kassa
Postgiro

667.85
678.48

Div.deb. 7.425.OO
lnventarier 1.00

Summa kronor 91772å2 -9'.772:22--
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Ekonomisk berättelse för ABF-komrni tten-A- serv i ce

l9B3 - 1984

Ingående balans 83 07 0l

Sku I derTi I lgångar

Kas sa
Postg i ro
PGU-konto
Inventarier
Lager
Div.debitorer

300.00
93. 947 .45
I1.201.76

I .00
30.456.40
28.607.10

Eget kapital
Verksamhetsreserv
Lagerreserv

98.270.86
47 .250.00
18.992.85

Sumna kronor r64.513.71 Sumna kronor 164.513.71

Resultatkonto

Kostnader

Loka I hyror
Exp. kostn.
Lönekostnader
Sociala avg.
Hä I sovård
Trivselkost.
Produkt i onskostn
Rep.maskin
Div.kostn.
Kostnadsräntor

Intäkter
Produkt i ons i ntäkter
Ränteintäkter
Lagerreserv
Kapitalkonto

143.150.35
5. s56.89
5.403.65

25 -523 -97

38.357.00
7.044.80

28.151.10
1.93I.00
2.617.93
2.013.l2

77 .t99.60
22.009.75

80.00
230. 56

Sunna kronor 179.634.86 Summa kronor I79.634.86

Utgående balans 84 06 30

SkulderTi I lgångar

Kas sa
Postgiro
PGU-konto
Inventarier
Lager
Div.debitorer

300 .00
24.002.78
12.I96.56

I .00
67.946. 60
18.620.15

Eget kapital
Verks amhetsreserv
Lagerreserv

72.7 46.89
36.731.00
13.589.20

Summa kronor 123.067.09

Matz Svensson' ordförande
Lars 0lofsson
Bertil Grahn

Summa kronor 123 - 067.09

Ann-Greta Liljedahl ' Kassör
Berndt Svensson
Ragnar Hermansson

Kommitterade:



SLUTORD

Som framgår av lämnade siffermässiga redovisningar har det gångna

verksamhetsåret inneburit en liten men dock fullt märkbar åter-
hämtning i avdelningens verksamhet i ämnesgruppen " Samhällskunskap" .

Estetik och teknik har fortsatt att öka medan den stora ämnesgruppen

"Språk" fortfarande påverkas av det allmänt sjunkande intresset för
främmande språk. Avdelningens satsning på Data-studier har nästan

uteslutande ägnats åt våra medlemsorganisationer r vilket möjligen

bidragit tilf ovannämnda återhämtning.

Antalet kulturgrupper, företrädesvis sång och musikensembler har

ytterligare utökats. Då avdelningen under året vidgat sitt utbud

av dans av skilda slag beräknas denna del av verksamheten fortsätta
ökninqstakten. Kulturprogramverksamhetens utveckling såväI den in-
terna som den offentliga, har överträffat alla förväntningar. Dess-

bättre har statens kulturbidrag också ökat och därmed medverkat till
att ekonomin kunnat balansera trots den stora ökninqen inom den verk-

samhetsgrenen.

Konsekvenserna av statsbidragsbestämmelserna hat under året slagit
iqenom med futt kraft. Resurserna från de sistlidna årens överskott

har vi därför tvingats ta i anspråk i sin helhet. Det ekonomiska

läqet inför det nya verksamhetsåret inger därför en viss otrygghet.

Samman fattningsvis kan således konstaterats att verksamheten under

året utvecklats positivt på strängt taget alla områden medan den

ekonomiska utvecklingen dessvärre visar rakt motsatta effekter.
Efter fem års nästan oavbrutna reparations- och förbättringsarbeten

i Folkets Hus med stundtals irriterande förhåIlanden för både an-

ställda och deltagare kan vi nu hoppas på en återgång till mera

normafa förhållanden.
Vårt tack till rnedarbetare av skilda slag, förtroendevalda och

medlemsorganisationernas l'öreträdare för gjorda insatset under året

innefattar därför också vårt tack för visad förståelse under nämnda

långa reparations- och förbättringsperiod.

Helsingborg i september 1984

Lars-Erik Larsson

ordförande

12

Erik Gustavsson

Gösta Hj almarsson

Anna-Britta Johansson

Egon Jönsson

Evert Jönsson

Berndt Svensson

Äke Rosberg

Kaj Liljedahl
/Gösta Hi.ibinette

Anna-Greta Liljedahl
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Resultaträkn ing
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Notanteckninqar till bokslut 8fl84

Bidraqsfordran
Statsbidragfordran cirklar
Statsbidrag kultur
Kommunbidrag beräknat
Projekt bidrag
Data, BAM- m.m.

Förskottsbetalda kostnader o
beräknade intäkter för löner
utbetalda under juni 8J samt
bokförda kostnader för seme-
ster reserveringar avseende
personal med lönebidrag på
ABF, Arkivet, A-service och
Skådebanan

&venlgrier.
Inköp under året
Avskrivning
ABF Bussen
Data studio inköpt 81184
2096 avskrivning

Magnarpgården är i år upp-
tagen till taxeringsvärdet,
eftersom vi har förbättrat
standarden väsentligt genom
att. installera duschar m.m.
samt inköp av 2 nya småstugor.

Lånqfristiqa skulder
Semesterreserverinq för adm.
personal samt anställda med
lönebidraq.
Skuld soc.avg. på löneutbet.
jan-juni 84
Skuldsoc.avg.SFI

15

Not 1.

Not 2.

Not l.

Not 4.

Not 5.

Not 6.

Not 7.

249.4952OO
21. 918: 00

104.ll8:00
I.766zOO

158.990:00

536.487.O0

283.563:78Kronor: 281.663|78

39.55J.45
39.552245

722.737:OO
24.547 zOO

261.470.67

752.772:OO
12.482zOO

1: 00
1: 00

)

98.190 : 00

224.OOO200

Atbrfört ti.I l ex. ord. int -

övr i qir reservet frän 82/83
f,ör köp av DATA

426.724267

6096

kronor: 65.94Ot85

100.000:00
86.264.35
I3.735:65

80. 000: 00
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Lagerreserv utgörande
av inventerat lager på

Bidraqsreserv 82l81
FQibrukat under årel
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