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ABF avdelningen i Helsingborg förlorade den 6 september

1986 ytterligare en av sina veteraner, nämligen Nils Carlius.
Vännen Nisse invaldes i ABF-styrelsen L943 och var fram till
1952 styrelsens sekreterare och blev därefter v.ordförande
till årsmötet 1952.

Nils Carlius tilldelades ABF:s förtjänsttecken i silver för
sitt 1ånga styrelseengagemang, då han lämnade styrelsearbetet
19 62 nen alla åren därefter och fram tilJ. någon vecka före
sin bortgång var han djupt engagerad i ABF-verksamheten i
olika avseenden.

I djup respekt och tacksamhet för ABF-veteranen Nils Carlius
oegennyttiga insatser vill- vi nu och framdeles hedra hans minne.



Förslag till dagor, , r.:i.rig vid årsmöte med representantskapet i ABF Helsingborg
måndagen den ll oktober 1985 i ABF-salen, Folkets Hus.

1. Arsmötets öppnande. Fastställande av dagordning jämte ombuds förteckni.ng
2. Val av två protokolljusterare
3. Val av årsrnötespresidium

4. Behandling av verksamhetsberättelsen för 1985/86 inom ABF Helsingborg och

Magnarpgården..

5. Behandling av siffergranskarnas och revisorernas ut}åtanden

Arsmötestemat 'TFRED och MILJ()" presenteras

vid lämplig tid under sammankomsten.

Uppvaktning för avgående medarbetare och

sedvanligt trivsamt kaffesarnkväm är ett
annat omväxlande avbrott i årsmötesför-
handlingarna

6. Behandling av revj.derad budget för ät 7986/87

7. Beslut om arvode åt styrelse och revisorer 1986/87

8. Motion från Sv, Freds o skilj edomsföreningen i Helsingborg

9. Vaf av 4 ordinarie styrelseledamöter för två årr(avg. Evert Jönsson

Äke Rosberg, Gösta Hjalmarsson och Berndt Svensson).

10. Val av tre suppleanter för ett år, (avg. Kari.n Aldegren, Hans Jensen
, och Peter Danielsson ) .

tl. Val av en ledamot i AU för två år, (avg. Evert Jönsson)

L2. Val av två revisorer jämte en suppleant

13. Val av velberedning för 1986, (avg. RoLand Nilsson, Elsa Johansson och

Johan 0lsson.



Styrelse:

VERKSAMHETSBERATTELSE föD ABF - HELSINGBORG

l juli 1985 - )0 juni 1986

Lars-Erik Larsson, ordföranCe

Erik Gustavsson, v.ordförande
Gösta Hjalmarsson, sekreterare
Evert Jönssonrv. sekreterare
Berndt Svensson

Äke Rosberg

Anna-Britta Johansson

Ernst Gries

Kaj Liljedahl, personalrepr.

Arb. kom.

Hyresgästför.
Transport

Kommunal

Byggnads

Arb. kom .

SSKF

Metall
Handels

Suppleanter: Karin Aldeqren UO-kretsen

Peter Danielsson SSU-kretsen

Hans Jensen Fabriks

Ake Carfsson (endast för personal- Handels
representant . )

Arbetsutskott Lars-Erik Larsson, ordförande

Erik Gustavsson v. ordförande
Evert Jönsson, ledamot

Gösta Hijbinette, verkst. ledamot och sekr.
Anna-Greta Liljedahl, verkst. ledamot och kassör

Ersättare: Gösta Hjalmarsson för folkvalda
ledamöter

Tomas Nordström ersättare för
Gösta Hiibinett-e

Styrelsen har sammanträtt en gång per månad under studiesäsongen.
AU har haft sammankomster vid 12 tillfäIlen.
Ordföranden och omhudsmannen har kontinuerligt haft telefonöverläggningar
mellan ordinarie sammanträden.

Styrelse och Dersonal har haft en gemensam sammankomst.

Revisor: Stig Fredrixon Arb. kommunen

William Johnsson LO-sektionen

Henning Andersson suppl. Fabriks/HSB

Siffergranskninqen har verkstäflts av HBG:s Kommuns revisionskontor.



Expeditionen: Til1 ABF:s exp. har samordnat's Unga brnars kretsexp.,
Studie- och ungdomsgården i Björkhagen, Konstfrämjandet , Litteratur-
främjandet, Skådebanan, ABF-PR0 projektet "Delaktighet och ansvarr samt
försäljningen av UNI CEF-artikLar .

Medarbetare på ABF:s exp. och studiehemmet i Folkets Hus.
I organisatorisk och instruktiv tjänst har 5 heltidsanställda och en
deltidsanställd varj.t verksamma, därav I projektanstälId.

Expeditionens arbetsuppgifter enligt ovan har fullgjorts av 6 heltids-
anställda och en deltidsanstälId, därav J lönebidraqsanstätlda.

Vaktmästeri och lokalvård för hela ABF-enheten i Folkets Hus har
ombesörjts av f heltidsanställda och 4 deltidsanställda, varav J hel--
tidsanställda med lönebidrag.
För ovannämnda medarbetare har avtal t.räffats med Handels avd. 6 resp.
FastighetsanstälLdas Samorqanisation.

Pedaqoqiska medarbetare: i s k öppen verksamhet jämte Svenska för
invandrare har c:a 50 cirkelledare varit verksamma.

Kollektivavtal mellan Sv. Musikerförbundets cirkelledaresektion och
Folkbildnings förbundet gäller för denna kategori cirkel.ledare.
För medlemsorganisationernas cirkelverksamhet har c:a J00 cirkelledare
tjänstgjort. Den eqna organisationen fastställer själv arvodena i denna

del av verksarnheten.

Sidoordnad adm. verksamheL

A-service tryckericentralen för medlemsorqanisationernas kontors-infor-
mations- och reklamtryck sedan 1972 hat under året flyttats till ABF-

lokalerna i f d HSB kontoret. Verksamheten är underställd ABF-styrelsen
men har särskild redovisning. Tre heltidsanställda med lönebidrag har
betjänat A-service. Avtal för dessa har tecknats med Grafiska fack-
föreningen .

ABF:s förmedlingsverksamhet omfattar förmedling av litteratur, konst,
biJ.jetter till teater- och musikevenemang inom och utom kommunen samt

lagerhållning och försäljning av UNICEF -artik.lar.
Verksamheten ombesörjes av ABF:s ord, personal. Redovisningsskyldig-
heter mot Skådebanan, Litteratur främjandet och Sv. Husmoderförbundet m.fl.
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L- Representation:

Avdelningen har varit representerad i följande organisationer
elfer kommittder.

ABF-Skåne distriktsstyrelse Lars-Erik Larsson

ABF-Skåne Handikappkommittd Gösta Hjalmarsson

ABF-Skåne Internationella kommittd Lars-Erik Larsson

RES0-ABF-fonden L-E Larsson - E.Gustavsson

RES0-Hels ingborgsavdelning G.Hi.jbinette - A.G. Liljedahl
Skådebanan södra regionen Raqnar Hermansson

FolkröreLsearkivet G-Hiibinette - A.G. Liljedahl
Erik Jönsson

LFS-Helsinqborg (sekreterare) Tomas Nordström

PRO:s Studiekommittd (verkst. ledamot) Kjell Karlsson

Handikapp Studiekornmittd (verkst.led.) Kjell Karlsson

Invandrarföreningen Studiekommittd Eva Ebbersten

Arb. Kommunens studieutskott Tomas Nordström
It -rr- intern. rrtskott Eva Ebbersten

Delaktighet och ansvar L-E Larsson, G.Hjalmarsson, K.Karlsson

A-service-kommittdn Gösta Hiibinette - Ragnar Hermansson
A. G. Liljedahl

Radio ''A" - styrelsen Kjell Karlsson

Uö: s kretsstyrelse Ragnar Hermansson

Bostadskommitt6n ordFörande resp. sekr. Gösta Hi.ibinette/Kaj Liliedahl

I övrigt har avdelningens styrelseledamöter cch medarbetare deltaqit i ABF:s egna

centrala och regionala arrangemang och i medlemsorganisationernas såväl lokala soln

regionala konferenser och sammanträden.

Anslutna organisaLioner:

Sammanlagt 134 organisationer har varit anslutna under det gångna året.
Dessa representerar c:a 24.000 kollektivt anslutna och c:a I000 id6e11t

anslutna medlemmar och fördelar sig på följande slag av organisationer:

t4 Fackliga-
33 Politiska-
I Kooperativa-

2I Pensinnärs -
19 Handikapp-

5 Invandrare-
f Boende- och

I7 Kultur - resp. övr. id6ella organisationer



Dessa organisationer har stadgemässigt utsett c:a 200 ombud till ABF:s
representantskap. Sammanlagt har nämnda organisationer erlagt 9I.ZO9.2O
i stadgeenliga avgiFter.

REP RESENTANTSKAPSMt)TEN

Arsmötet hölls måndagen den 14 oktober L9B5 i ABF-salen.
Den sydamerikanska sånggruppen "Los Credosrr in.Ledde årsmötet med en uppskattad
konsert inför en närmast fullsatt ABF-sal.
Gösta Nilsson från ABF-distriktet utsågs att leda årsmötesförhandlingarna och
kunde årsmötet med godkännande lägga förva ltnj.ngsberättelserna ti}l handlinqarna
och bevilja styreJ.sen ansvarsfrihet. Harangerades cirkelledarna Aqnes Palm och
Jen Lindqvist vid sin avgång ur tjänst och före språksekreteraren W.Blazek
gratulerades till uppnådda 50 år.
Gösta Nilsson lämnade en fyllig information om studiekampanjen "Hälsa för alla"
och avdelningens egna funktionärer lämnade informationer om kommande aktiviteter
på skilda områden.

Vårmötet

Kommunals blandade kör gav debutkonsert under ledning av Bo Pålsson som inledning
till vårmötet den 12 maj -L986 i ABF-saIen.

Det välbesökta mötet på temat "Fred och Miljö" innehöll inledningar om kampan-
jer mot kärnvapen och den tilltagande skogsdöden genom egna och utifrån kommande

luft föroreningar samt presentation av ABF:s Freds- och Miljöskolor.
Härutöver lämnades information om avgifter inför den kommande säsongen och pre-
senterades den preliminära budgeten för densamma.



VERKSAMHETEN I
Den samlade gruppverksamheten som numera
kulturqrupper jämte uppdraqsverksamhet.

Studiecirklar ant. cirkl.

SIFFROR
omfattar studiecirklar

ant. studietim r

och

ant .delt.

Beteende/humaniora
Estetiska ämnen
Matematik/Naturvet . skap .
Medicin - Hälsovård
Samhällsvetenskap
Språk
SFI
Teknik
övriga ämnen

2T
306

79
11

254
200

4
22
,7

572
ro.I74
2.448

295
7.352
5.O4t

135
648

2.OO4

203
2.539

77)
tll

2.333
1.577

44
180
471

Is te I ! i _ _ _ _ _e_5_! _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _?Q,.6_e-4 _ _ _ - _ - _ - _ _ _ _ 
q. I q 2 _

Ddrav med tilläggsbidrag

KuLturqrupper

II.2t3 studiet.immar

ant .arr. ant . sammankomster ant . delt .

Sång/musik 43
Dramatik I
Dans 15
Konst. /Konsthantverk I

555
4

287
I6

L.253
26

479
b

7tl t.258
:::::==::::::

Under rubrikerna Studiec irk.Iar I' och I'kulturgrupper " kan noteras:

Totalt: I

ämnesgrupperna Estetik resp. Samhällsvetenskap
redovisar en tillbakagång jämfört med föregående år
språkundervisningen fortsätter sin uppqång
övriga ämnesgrupper totalt ökar sin omfattning men
har stora Förändringar sinsemellan samt
antalet kulturgrupper och sammankomster minskat p.q,a.
att dansverksamheten av fokal- och ledarbrist måst
1äggas ner.

ett

att
att

att

Uppdraqsverksamhet: Detta nya begrepp har tillkommit som en följd av
specialdest inerade statliga breddutbi ldningsbidraq och användningen av
s. k. Förnyelsefondsmedel .
Framlill verksamhetsårets slut har två större uppdrag vid företag och
institutioner genomförts. Härutöver har månatliga utbildningsdagar
genomförts.
Verksamheten har omfattat ämnena Datakunskap, svenska och matematik
och har oftast anpassats tilL de särskilda önskemå.I som framförts.
Cirka 50-ta1et anstäIlda har deltagit .i verksamheten i direkt undervis-
ning har använts 89f lektionstimmar. Denna typ av utbildning ska finan-
sieras utanför det ordinarie folkbi ldningsanslaget .
Utvecklingen av denna typ av verksamhet handlägges i huvudsak av den
Fackliga avdelningen på ABF:s exp.



Kulturproqram

Före1äsningar

Sånq/musik

Film/Foto/BiId
Dans

Utställningar
Litteratur/Drama
Tvärkultur

ant.arr.

t5
24t
t2

3

t
t2
t5

3J8

248

ant .deIt.

L.062

26.ro3

628

140

490

4.7D
r.605

14.957

14.996Därav interna

Bruttokostnaden för kulturprogramverksamheten 547'508'07 exkl'

adm. kostnader.

Under rubriken "Kulturprogram "ha r följande större oflentliga arrangemanq

anordnats med kända svenska och utländska artister:
Kammarkonsert med "Academy of 5t Martin in the Fieldsrr i samarbete med

Konsert Föreningen, körkonserter med polska studentkören från stettin och

ett unikt gästspel från Kina i samarbete med Folkparken, ett gästspel

med Seniorteatern i sarnarbete med Stadsteatern. Peter Dahls Bellman-

utställning i Stadsteaterns Foaie tillhörde de större ofFentliga bild-
utställningarna under året. Tillsamman med Helsingborgs Jazz genom-

fördes en uppmärksammad konsert med trombonisten och musikprofessorn

Phil wilson Från usA. under våren och sommaren genomfördes tillsamman

med UU och Folkparken en serie välbesökta barn- och iamiljearrangemang

förlagda titl sundspärlan. samarbetet med kommunens kulturinstutioner

har varit oförändraLgott. Våra medlemsorganisationer har som vanLigt

tagit emot merparten av vårt kulturprogramsutbud '

Kurs- och konferensverksamhet

ant.arr.

2A

ant.delt.

5tt

511

ant . kursdaqar

48

48

i öppen verksamhet

regi m. fl.

Cirkelledare- och
orqanisationsutbildn.

Summa kurser och konF. 28

Härutöver kommer pedagogdagar och ledareträfiar för ledare

samt medlemsorganisationernas ämnesinformationer i vår eqen

Dessa datareqistreras inte numera '
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Medlemsorqanisationernas verksamhet

Anslutna organisationers verksamhet organiseras och genomföres i hög

grad via särskilda studiekommittder/utskott vari ABF-personal of,tast
är verkställande ledamöter. Följande kommittder,/utskott har varit verk-
samma under året:
Lokala fackliga utskottet (LFS i Hbq) Sekr. och verkställande:
Arbetarekommunens studieutskott: rr rr -rr-
PR0:s studiekommittd: -rr-
Handikapporganisationernas studieråd: rt rr -rr-
Internationella studiekommittdn rr rr

Tomas Nordström i

Tomas Nordström

Kjel1 . Karlsson

KjelI Karlsson'--r

Eva Ebbersten

Eva Ebbersten

Kaj Liljedahl --
Invandrarorg.
Lokala bostadskommittdn rr rr

(HSB - Hyresgästerna - Riksbyggen)

PRO:s studiekommittes verksamhet har genom projektet "Delaktighet och

ansvarfi med Eyre Wahlsten som projektledare fått väsentligt utökade

uppgifter. Verksamheten redovisar en kraftig tillväxt i både cirkel -
som kursverksamhet.

LFS har på samma sätt fått vidgade arbetsuppgifter p g a konsekvenserna

i samband med användningen av förnyelse fondsmedel i de företag som har

tillqång till sådana. Med s.k. breddutbildningsbidrag har två företags-
anpassade utbildningsprojekt kunnat genomföras. Den fackliga studiecirkeL-
verksamheten har minskat under året medan kursverksamheten i fackliga
frågor har ökat. Det politiska studieutskottet redovisar en mycket

stark tillbakagång i sin verksamhet. Valår brukar betyda minskad studie-
aktivitet, vilket kan förklara en del av minskningen.

Den l-Inteinationella studiekommittdn kan notera en glädjande aktivitets-
ökning. En speciell verksamhet om ILO genomfördes i studiecirkel och

kombinerades med ett veckolångt studiebesök på ILO i Geneve. Kurser -
konferenser och kulturprogram har starkt utökats ttnder året.

I övrigt kan konstateras att medlemsorganisationerna överlag har visat
minskat intresse för s.k. samhällsvetenskaplig verksamhet men har i
andra ämnesområden haft qod aktivitet.
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ENSEMBLEVERKSAMHETEN

Avdelningens egna och/eller samverkande sång/musik och teatergrupper

svarar för en betydande del av föreningslivets kulturprogram.
' Under det gångna året har följande ensembler varit lerksamma:

- Sånqkörer: Lyran, Harmoni, Poliskörenr Hembygdskören, Konserthuskören t

Kommunalkören, PR0-körenr Fyrstämman och Barber Shopkörerna.

M.,..lkensembler: Hemvärnskåren, Spårvägen, Storbandet, Skånska Brass

och Dragspelklubbarna.

rcåte:;jlupper: Arbetareteatern obh PR0-ensemblerna.

Under året öppnades en intressant försöksverksamhet med Rock- och Pop-

grupper på Drottninghög i samarbete med Fritidsnämnden.

Vid verksamhetsårets slut noterades att l0 grupper deltagit i verksam-

heten och att försöksverksamhoten kan övergå till fortlöpande verk-
samhet på Drottninghöq men också i andra kommundelar, där den svåra

lokalfrågan kan lösas på ett för de boende godtagbart sätt.
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SLUTORD
Resultatet av avdelningens 55:e verksamhetsår ger vid handen att före-
gående års uppåtgående trend förbytts i en nedåtgående kurva i studie-
cirkelverksamheten motsvarande 516%. DeL är i de största ämnesgrupperna
SamhälLskunskap och Estetik, minskning med 1796 resp. 8,4,o6 man kan finna
förklaringen till den negativa utvecklingen. Språkundervisningen note-
rar en ökning on 4,72(,.
De övriga ämnesgrupperna redovisar ganska stora förändringar sinsemellan
men ökar sammantaget i omfattning, Dessa ökningar uppväger dock inle ovan
förluster. Aven ku-l turgruppverksamhet en har haft en vikande trend medan
kulturprogramverksamheten i stort sett visar oförändrad omfattning.
Ärets nya företeelse inom avdelningen, den s.k. unpdragsverksamheten , har
krävt betydande investeri.ngar i datateknisk utrustning och ett lika bety-
dande personalengagemang av såväl egna som utifrån kommande medarbelare.
Dessa insatser som gjorts för att. kunna tillmötesqå förväntade ulbild-
ningskrav från persona lorqanisationerna i företag med tillgång till av-
kastning från "Förnyelse fonderna " r har ännu inte motsvarat våra för-
väntninqar. Med hänsyn till den dyrbara tekniska utrustningens korta
avskrivnin_ostid är sagda förhålLande även ur ekonomisk synpunkt otiJ.l-
fredstälIande.
Nämnda investeringsbehov har tvingat avdelningen att öka upplåningen
ytterligare vilket i sin tur betyder ökade kapitalkostnader.
Den redan i fjol aviserade försämringen av bidragsutvecklinqen har .i stort
selt kompenserats av diverse avgiftshöj ningar men dessa har inte kunnat
undanröja avdelningens periodi.skt återkommande likviditetsproblem.
I syfte att slärka avdelningens tillgång till disponibla mede.I har sty-
relsen beslutat utlämna Maqnarpgården till försäljninq.

I korthet kan sålunda konstateras att det gångna året verksamhetsmässigt
fått vidkännas en oroande stor förlust i en av ABF:s viktigaste arbets-
uppgifter, nämligen studierna i samhäIlsorienterande frågor och en känn-
bar minskning av vår estetiska verksarnhet men att ökningen i övriga ämnes-
områden minskar effekterna av nyssnärnnda verksamhetsminskning.
De verkställda investerinqarna under årets senare hälft har självfallet
inneburit en ytterligare belastning på avdelningens redan tidigare an-
strängda ekonomi men de har bedömts vara nödvändiga för att ti1lmötesgå
förväntade krav från våra medlemsorganisationer och att vidareutveckla vår
utbildningskapacitet i den nya tekniken.

Slutligen önskar vi uttala ett varmt tack tiLl alla - oavsett funklion -
som lojalt lämnat sin medverkan i det gångna årets verksamhet.

He.Isinqborg i sePt. 1985

Lars-Erik Larsson, ordf.

Gösta Hjalmarsson, avd. sekr ,

Anna-Brita Johansson

Erik Gustavsson, v. ordf.

Ake Rosberg,

frnst Gri.es

/Gösta Hiibinette,

Evert Jönsson , AU-Iedamot

Berndt Svensson

Kaj Liljedahl

ombudsman

Anna-Greta Liljedahl, kassör
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Fnrossr<orAN

Varför fruktar vi krig? För att vi fruktar ett vanvettigt
slöseri med måinniskoliv.

Att undvika krig - och sårskilt kärnvapenkrig - är 1980-

talets mest angelägna uPPgift.

Anmäl dig till cirkel och lär dig mer om

O Försvarsfrågor
O Säkerhetspolitik
O NeutralitetsPolitik
O Nedrustning
O Kåirnvapen
O Internationell solidaritet
O Biståndsfrågor

Miljövården börjar hos oss själva i vardagen. Det är ofant-

fist mvcket vi kan göra och det vi gör har en avgörande

UätvOätse för vår egen och hela mänsklighetens framtid'
Månsa drivs att göia något av rädsla för sjukdomar och

skad6r på sig själva eller på barn och foster. Andra ilsknar

till då unika eller vackra kulturlandskap hotas.

O Lär dig mer om vÄR vtu-rÖ
O Kemikalier - det osYnliga hotet
O Vattnet och miljön
O Försurning äv mark och vatten
O Matproduktionen och miljön


