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Den 21 februari 1987 fy11de GösLa Hiibinette 65 år.
Han avgick då som ornbudsman och avdelningen anordnade

en mottagning i Resosalen. Gösta Hiibinette lnvaldes i
ABF styrelsen 1949 och anstä1ldes som ombudsnan 1958.

Gösta Hiibinette har unddr många år saLL sin präge1 på

ABF. Han har dessutom aktivt deltagit i det politiska
och kulturella livet i Helsingborg i bl a teaterstyrelsen
och kulturnämnden. Gösta Hiibinette har son ABF-ornbudsman

format en stor del av ABF-avdelningens sentida historia
från 5O- ti1l 1980-ta1et. Han har fortfarande uppclrag i
ABF närsrående organisationer son Folkrörelsearkivet och

Resos Helsi ngborgsa vd e l ning.
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I Årsmötet öppnas

2 Fastställande av dagordning och onbudsförteckning

3 Val av årsnötets funktionärer
a/ ordförande

b/ sekreterare
c/ två justeringspersoner, tiuika rösträknare

4 Behandling av verksaohetsberättel-se 1986/ e7

5 Behandling av revisionsberättelse

6 Beslut om ansvarsfrihet

'-' 7 Behandling av budgetförslag för f987l88

8 Motioner

9 Beslut on arvoden för styrelse och revisorer

l0 Val av a/ ordförande för I år

b/- kassör för Z är

c/ 4ledanöter för 1 år

d/ 21edanötet för 2 år

11 Val av tre au-ledamöter

12 Va1 av tre styrelsesuppleanter för ett år

13 Val av två revisorer iänte en suppleant

14 Va1 av valberedning

./^, 15 Förslag från stYrelsen

a/ medl-ensaYgifter
. b/ arbetsorganisation och verksanhetsplan

16 Avslutning

Under nötet blir det avbrott för
kaffepaus och insanling til"1 ANC.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE I juli 1986 - 30 juni 1987

Styrelse Lars-Erik Larsson ordförande Ärbetarekonnunen

Erik Gustävsson v. ordförande Hyresgästföreningen

Gösta Hjal"marsson sekreterare Transport

Evert Jönsson v. sekreterare Kommunal 7an

Bernt Svensson Byggnads

Åke Rosberg Arbetarekonmunen

Anna-Britta Johansson SSKF

Ernst Gries ! Metall
Kaj Liljedahl, pers.repr. d[2]/t -f 7 Handels

Eva Ebbersten, pers.repr tr.2fh'sl tT1-LVt-i7 HandeLs

Suppleanter Karin Aldegren UO-kretsen

Peter Danielsson SSU-kretsen

Hans Jensen Fabriks

Åke Karlsson, endast för pers repr till7r-l?Ilandels
Arbetsutskott Lars-Erik Larsson ordförande

Erik Gustavsson v. ordförande

Evert Jönsson

Gösta Hiibinette sekreterare ti1l {n - !5
Tonas Nordström sekreterare frän l/&'03
Anna-Greta Liljedahl, kassör

Gösta Hjalmarsson ersättare
Revisorer Stig Fredrixon Arbetarekonmunen

Stig Karlsson Lo-sektionen

Birger Håkansson suppleant Arbetarekonmunen

Sanmanträden Styrelsen har haft 13 samnanträden.

Arbetsutskottet har haft sannanträden inför styrelsemöten'

Vid några sammanträden har ulomstående deltagit. Det gä1ler

framförallt extrasannanträden ned anledning av utredningar.

Styrelsen och personalen har haft en gemensam sannankomst

sant anordnat uppvaktningssankväm för Gösta Hiibinette och

andra som slutat under året.

Siffergranskning Helsingborgs konnun har utfört siffergranskning.

Årsnöte Årsrnöte ned representantskapet hö1ls den 13 oktober 1986 i
Ä3F-sa1en. Mötet genomfördes på temat fred och miljö.

extra nöte Den 14 maj 1987 genomfördes ett extra nöte för att redovisa

den utreclning son genonförts av förbundet och Sparev på upP-

drag av avdelningsstYrelsen.



Expedition och nedarbetare

ABFs expedition har varit förlagd i r,olkets Hus likson Unga örnars
kretsexpedition. Til1 ABF expeditionen har sanordnals verksamhet

knuten ti1l Skådebanan, Konstfränjandet och Li-tteraturfrämjandet
liksom försäljning av b1 a Unicef-artiklar. Utöver den anställda
pdrsonalen har vi haft projektanstäl Ining i ABF-PRO projekt sant
i bostadsprojekt i lokala bostadskonnitt6n, Båda dessa projekt-
anställningar likson två vikariatsanställningar har avslutats under

verksamhetsåret. Den adninj-strativa personalen har mi.nskat med en

funktionär och en kontorist under året.. Utöver expeditionspersonalen
finns det anställda cirkeLledare, vaktmästare och LokaLvårdare.

Dessutom har tilL ABF knutits A-service sant Folkrörelsearkivet.
Av.tal och förhandlingar finns och har genomförts med berörda fackliga
o{gånisationer j.nom ovanstående yrkeskategorier,

ReDresentatlon

ABF avdelningen är representerad via styrelse eller anställda i flera
olika sammanhang som t ex i ABF-distriktet, Resos llelsingborgsavdelning,
olika utskott och komltt6er och arbetsgrupper.

Anslutna organisationer

134 olika organisationer är anslutna ti1l ABF avdelningen. Med dessa

sker samarbete av varierande slag. Dessa organisationer har stadege-

mässig rätt att utse ca 200 ombud till ABFs representantskap. Frågan

on anslutningsrutiner och samarbete ned medlemsorganisationer har

diskuterats under året och bör b1i föremåL för översyn.

ABF inför g0-talet

ABF-personalen har under året deltagit i förbundets diskussion on ABF

inför go-talet, vilket även har diskuterats i styrelsen. ABF-avdelningen

har franförailt sysslat med studiecirklar, kulturgrupper, kulturprogram
sant kurs- och konferensverksamhet. Ti1l detta har de under senare år kom-

mit in så kaL1ad uppdragsverksanhet. Men utöver detta har ABF-avelningen

konnit att ängna sig åt alltmer av så kallad sidoordnad verksamhet.

Med tanke på alla de olika medLensorganisationer och samarbetspartners som

finns i ABF är det kanske inte särskilt konstigt att ABF kommit ått påta

sig alltmer av s k sidoordnad verksamhet. Omfattningen härav har enellertid
varit föremål för mycket diskuterande inom ÄBF. En diskussion som nåsEe fortgå,
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SLIITORD

Verksamhetsåret L986/87 blev i många stycken det svåraste i avdelningens

historia. Vid årsnötet i oktober 1986 redovisades den ekonomiska situa-
tionen på ett sådant sätt att både styrelsen, personalen och representant-
skapsledamöterna fick intryck av att försäljningen av studiegården i Magnarp

skulle 1ösa avdelningens ekonomiska svårigheter. Några andra åtgärder för
att 1ösa avdelningens ekonomiska problen ansågs inte behövas. Den oro för eko-

nonin som fanns bland flera styrelseledamöter och bland personalen besvarades

med att avdelningen inte hade några ekonomiska problern utöver periodvis åter-
komnande likviditetsproblem, och att dessa skulle lösas genom försäljning av

studiegården i Magnarp. Dänned vidtogs inga åtgärder i enlighet med de för-
slag son franförts vld årsköteL 1984 och tidigare om att anlita förbundets

utredningssekreterare för en ekonorni- och verksamhetsöversyn.

Den ekonomiska situationen, utvecklingen av organisationen, och olika verksan-

hetsdelar hade gett anledning till oro. Det gick emellertid ej alt få enighet

för att vidta några åtgärder, då varken Gösta Hiibinette eller fackklubbens

ledning, tillika personalens styrelserepresentant, ansåg det nödvändigt alt an-

lita ABFs utredningssekreterare för någon form av översyn av verksanheten och

ekononin. Det var först i december 1986 son au och styrelsen i enighet kunde

vidta åtgärder för en ordentlig utredning i avdelningen. Då hade Gösta Hiibinette

1ämnat au och styrelsen för ledighet innan pensioneringen. Men han uttryckte
sitt missnöje över att styrelsen beslutat om en utredning. Utredningen startade

i januari 1987 och var klar för presentation vid ett extra styrelsenöLe den

15 april 1987. Sorn utredare fungerade Leif Pettersson och Ingvar Lundqvist från

förbundets utredningsavdelning samt Per Hallberg från Sparev i Malmö.

Utredningen visade, att situationen var värre än någon kunnat ana. Därför vidtogs

ett flertal åtgärder för atL undvika konkurs, son av ledande fackföreningsmän

framförts som ett alLernativ. över1äggningar genornfördes med de stora medlems-'

organisationerna, Representantskapet inkallades och inforrnation utBick till
personal, medlensorganisationer och cirkelledare. Budgeten fick revideras och

förhandlingar inledas. Avdelningen blev tvungen att pressa samtliga kostnader

och snabbt se över möjligheterna att förbättra intäkterna. Den mest drastiska

åtgärden var att besluta om uppsägning av personal med rnånga års tjänst i ABF.

Detta skedde samtidigt sorn ett flerLal över1äggningar fick genomföras med L0-

förbunden i syfte att få dern att ge ekonomiska anslag ti1l avdelningen. Genom

en upplåning på 500.000:- kronor från förbundet och ABF Skåne klarades de nesL

akuta problenen i maj-juni. I juni 1987 kunde LO-sektionens arbetsgrupP för ABF

enas om en rekorunendation ti1l L0-förbundens avdelningar om anslag som klarade

ut en de1 ekonomiproblem s:amtidigt som försäljningen av Magnarpsgården sluLfördes.

Krav på styrelsens avgång franfördes skriftligen av två fackllga medlemsorgani-



sationer. Styrelsen sade sig vara beredd att ställa sina platser till
förfogande. Samtidigt ville enellertid styrelsen på alla sätt hjälpa tj.1l
att klara ut den $pfdconna situationen, när man nu äntligen hade fått en

klar bild över problenen. Hela 'verksamhetsåret har varit en lång pina för
personalen och styrelsen. Dessbättre kan vi konstatera, att verksanheten i
siffror, när det gäller studiecirklar och kulturverksamheL, inte blivit
lidande. När dessa ord skrives kan vi se framtiden an med tillförsikt.
ABF skutan har komrnit på rätt kö1 igen. Medlemsorganisati-onerna har an-
slagit pengar och säger sig vara beredda att höja nedlemsavgiften ri1l ABF

och ta ett större ansvar för att ABF ska få ekonomiska resurser och stöd för
att upprätthål1a en hög och kvalititativt god folkbildning inon Helsingborgs
arbetarrörelse. Nu gäl1er de! att få ÄBF manöverdugligt och ställa in siktet
rned kurs på framtiden. Självfa1let blir det arbetssant att klara ABF arbetet
ned en kraftig reducering av personalen. Det ställer också stora krav på ut-
bildning av styrelse och personal. Samtidigt nåste rnan uppnärksant fö1ja de
;....,.förändringar som pågår i samhället och vår omvärld. Av krisen kan deL kornrna

även positiva effekter även orn det krävs tid alt förbättra ekononin och växa

in i en ny organisation. Folkbildningen nåste ges en franträdande ro11 i
vårt moderna välfärdssamhälle, särskilt son man nu alltner pratar om att vi
är på väg in i ett kunskaps- och i.nformationssamhäLi-e.

Vi tackar för alla positiva erfarenheter av ABF-uppdraget och önskar den nya

styrelsen och personalen frangång i det viktiga arbetat för ett starkt ABF.

Helsingborg i september 1987
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Inqående balans 860 701

100:00

J8.367 235

862r46

l:00
26.t$ 4:65

22.68822O

EKONOMISK BERÄTTELST
för

ABF - A service kommittdn

Tillqånqar :

Kassa

Postgiro
U-konto

Inventarier
Lagör

Div. Debitorer

Kostnader :

Lokalhyra

Lokal övrigt
Lönekostnader

0vr. personal kostn.

Exp. kostnader

Produktionskostn.
Reperationskostn.

Diverse kostn.
Avskrivningar
KapitalkonLo

Tillqånqar:
Kassa
Postgiro
U-konto
Inventarier
Lager
Div. debitorer

Skulder :

Eget kapital
Lagerreserv

75,124246

IJ,5t9:2O

guope i - - - - - -9 9'7L3- 266.

Resultat konto

9uroei--------99'Zlli66---

ZEfr.6O4t60

2.387 242

Intäkter :

Produktionsintäkter
Ränteintäkter

36,OI5 z5O

J.15426J

46.332.70

8.897:55

1.10 8:40

I4J.7?9 :BI

5.673rOO

105 f0
13,7 45 245

24.2D z4L

Sunoe i _ - _ _ _ Z I l,e_e_l io-l 9uooe i - - - - = - = ?9? f2z=f.2= 
= = = =

100 :00
35.386zoL
4I.441:27

l:00
27.134265
22.225:65

Strmma: 126.688t5?

lJtoående balanskonto B7O6n

Skulder :

Eqet kapital
Lager reserv

99.J5JrB1
27.3J4265

Summa : L26.68825?



Tillöånqar:

Kassa

Postgiro
Inventarier
Div. debitorer

.Dniftkostnader

Avskrivning

(essa

, Poetglro

MAGNARPSGARDEN

Inqåönde balane per den lf -86

Skulder :

525:85 Kapitalkonto
5.DBt9J

l:00
6.0U0:00

11.829:78 . -.\

Summa kronor: 11.825:78 Summa kronor: 11.825:78

J912J7

ll 517:81

Reeultatkonto

6.9fit20 Ränta

4.&lI:00 Kapitalkonto

Utqående balsns 87.01.10.

t5.85 Eget kapltal
262l.lO

287 95

Sumrna kronor: 287 95' - I Sunm" kronor: 28795




