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Förslag til1 DÅGORDNING för ABF Helsingborgs årsmöte den

27 oktober 1988 i Folkparken, Helsingborg

1 Årsmötet öppnas

2 Fastställande av dagordning och ombudsförteckning

3 Va1 av årsmöLesfunkt.ionärer

a ordförande

b sekreterare
c !vå j usLer ingspersoner, tillika rösträknare

' 4 Behandling av verksanhetsberätEelse för 1987/88

5 Behandling av revisionsberättelse för 1987/88

/- 6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Behandling av budgetförslag för 1988/89

8 Motionsbehand ling

9 Beslut aLL anlita auktoriserad revisor

1O Beslut om arvoden för styrelse och revisorer

11 Val av Förslag enligt valberedning

a ordförande på 2 år Uno Aldegren omval

b 4 ledanöter för 2 år Evert Jönsson omval

Karl-Erik Andersson omval

Mona Fuchs onval

Ernst Gries onval

12 \aI av arbetsuLskott, 3 ledamöter Uno Aldegren omval

Evert Jönsson omval

Stig Karlsson onval

Personlig ersättare för Evert J. Karl-Erik Andersson omval

13 Val av tre sLyrelsesuppleanter

för ett år HarrY Löfgren omval

Thore Nyr6n omvaL

Torbjörn Borglin omval

14 Val av två revisorer och en

revisorssuppleant för ett år Viking Rane omval

Börje Furuby nyval

Jan-Erik Karlsson omval

15 Val av valberedning för ett år Avg. Matz Svensson, Elsa Johansson

Stig Karlsson



16 Förs1ag från styreleen

a avgifEer n n

b verksamhet m m

17 Åvslutnin8

Ävbrott för kulturinslag och servering



VERKSAMHETSBERÄTTELSE I juli 1987 - 30

Styrelse Uno Aldegren
Evert Jönsson
Stig Karlsson
Karl-Erik Andersson
Mona Fuchs
Ernst Gries
Rangvi Cinnnerbeck-Gran
0l1i Tammi

suppleanter Thore Nyr6n
Harry Löfgren
Torbjörn Borglin

personalrepr Eva Ebbersten
(Äke Karlsson' ersättare

juni 1988

ordförande
v. ordförande
kassör
sekreterare
ledamot

li
tl

suppleant
ll

styrelseledarnot

Arbetarekonmunen
Komnunals s-förening
Arbetarekonmunen
Elektrikerförb. avd 4
DHR, DHS
Metall, avd 3l
Kvinnoklubbarna
1,0-sektlonen

Fabriks, avd I
Byggnads, avd 4
Konmunal, avd 7

Handels, avd 6rr)

personlig ersättare)
Elektrikerförb. avd 4
Elineb-EskiLsttt. s-fören.
sF 3011

Arbetsutsk.

Revisorer

suppleant

SanunanLräden

Utbildning

Årsmöte

Konferenser

Expedition

Uno Aldegren
Stig Karlsson
Evert Jönsson (ned Karl-Erik Andersson som

Viking Rane
Ton Magnusson

Jan-Erik Karlsson

Styrelsen har haft l2 sanrnanträden, och arbetsutskottet har haft
iiirå rång" sanrnanträden inför styrelsemöten' Ett särskilt jul- 99!

"ulu.hiig"""mkväm 
orrlnades för den avgående- styrelsen i dec' 1987'

Två studi;cirklar i ABF-kunskap och ekonomi har genomförts för styr-
else och personal. Dessutom genornfördes en planeringskonte'rens pa

örenäs i åecember 1987 och en budget och planeringskonferens i urena r
;;;ii 1988, Göran Pettersson förbundet och Birgitta Lan6r, distriktet
deltog I planering och genomförande av utbildningen'

Årsmöret genomfördes den 12 oktober 1987 i ABF-salen, Folkets Ilus.
Ett vårmöIe genomfördes den 19 maj i ABF-salen' Båda mötena kom helt
."ir.iigt åtE franförallt hanrlla öm budget och ekonomifrågor '

Studiekonferenser har i sedvanllg ordning genonförts tillsanmans med

nedlemsorganisationerna. DessutoÅ har ett par särskilda överl-äggningar

;;;-;t rnäd de fackliga medlernsorganisationerna för at! diskutera och

.laouisa hur anslag oih nedlemsavgifter inbetalats och vilken betydelse
det haft för att förbättra avdelningens likviditet'

I oktober 1987 flyttade nerparten av expeditionen upp till andra våningen

i foft"t= Hus. Därmed lämnaäe ABF lokalen 1 bottenvåningen i den.

;";;i;h;; inti11 Folkets Hus som köptes av-Riksbvggen (tidigare korn-

*un"n!). Genom uppflyttningen till åndra våningen försvann vävlokalen'
.å"-pål".nrr"n ri.t Lattr" arbetslokaler, och nedre expeditionen bättre
utryrnme för reception, växel och bokförsäljning' C-salen upphörde där-
ned också att fungera som expeditj'on.

I sanband med flyttningen trädde också en ny benanningsplan i kraft'
D.i inn"b.. "n 

rådik.1-rinskni[g av personalen ti1l 9 tjänster' varav

:-i".iiliå"ar.r och 6 kontoristei. Till detta kom en personlig tjänst
iÅf." iiå.f"""") samt sedermera en beredskapstjänst på vaktnästeriet
iP-r RentsChler). Den stora förändringen av personalstyrkan innebar
att samtliga fi.ck nya och utökade arbetsuppgifter, vilket i sin tur
stäl1de,och kornrner att stä1la,allr större krav på utbildning' bättre

. tekniska hjälpmedel och en rationell organisation'

Personal



Lokaler

ABF-sa1en

Uö-loka1en

Solidar-
fastigheten

A-service

Skådebanan

Reso ,
1ånet

ABF Skåne,
1ånet

ABF inför
90-talet

Under verksanhetsåret har styrelsen sökt lösningar för aLE pressa
lokalkostnaderna och få bästa möjliga utnyttjande av våra lokaler.
En ökad användning av bl a Resosalen har resulterat i att vi kunnat
hyra ut lokaler för fackliga kurser m m i större utsträckni-ng.

Ett antal överläggningar har ägt rum i syfte att hyra ut ABF-salen
mer permanent. Slutligen träffades en uppgörelse med Socialförval tningen
on uthyrning ti11 Zigenarprojektet, Genom att C-salen avvecklats son
kontorslokal får den franledes så 1ångt möjligt ersätta ABF-salen'

Unga Örnar expeditionen har til1s vidare hyrts ut till Bleck- och
Plåtslagareföibundet eftersom det inte finns någon fast Uö-personal.

Under verksamhetsåret har snärre ornbyggnadsarbeten skett i Solidar-
fastighelen, Södergatan 76. Därigenom har vi fått rnöjlighet att hyra
ut samtllga lokaler i den del av fastigheten sorn ABF hyr av Solidar.
Vi har dessutom övertagit skyltfönstret i entr6n vid Domus möbler av
HSB och kan använda detta för egen eller medlemsorganisationernas del.

Från den I .januari 1988 ornbildades A-service, efter förhandling' till
en fristående kommitt6 med representation från ABF (Stig Karlsson)
och Arbetarekommunen. De senare ned ansvar för arbetsledning och ek-
onorni. I sarnband rned organisationsförändringen erhöll ABF ersättning
för arbelsledning, ekonomihantering och administratlon.

ABFs engagernang iSkådebanan har succesivt avvecklats och förändrats
under året, Våit personal- och lokalåtagande har upphört. Istället
har vi medverkat. ti1l att skapa förutsättningar för nybildande av
en Skådebanekomrnitt6 ned lokal, i California, och rned Thore Nyr6n
som ABFs representant i den nya kornrnitt6n.

Med Resos Helsingborgsavdelning har ett flertal förhandlingar förts
under året angående ABFs Resolån, Under våren 1988 kom vi slutligen
till en överenskommelse om återbetalning av lånet med en något annor-
lunda utfornningän vad som ursprungligen diskuterades.

över1äggningar har under året skett med ledningen för ABF Skåne i
syfte att nå en bra uppgörelse on återbetalningen av vårt lån och
fakturaskulder. Det blev slutligen en uppgörelse son är gynnsarn för
vår avdelning, men son kräver nya överenskommelser vid de årliga am-
orteringarna för bästa rnöjliga ekononiska frarntidsutsikter för
vår avdelning. Någon amorLering har ej skett 87/88.

I distriktet och avdelning har föra årets diskussion orn ABF inför
90-ta1et fortsaLt. Det har nu framförallt koncentrerars kring för-
slag till ny konstitution för ABF. Vår avdelning har framförL att
ro11fördelningen mellan avdelningar och distriktet i Skåne bör klaras
ut.DeLta har diskuterats i vår interna ucbildning samt vid överläg-
gningar mellan ordförande, kassörer och ombudsmän i avdelningar och
åi"tiiktet. Dlskussionerna nåste fortsätta eftersom deL är svårt att
nå enighet om frarnföra11t distriktens ro11 i framtiden.

135 olika organisationer är nedlenmar i avdelningen. Ett Par har till-
kommit under året med s k anslutningsavLal , och ytLerligare ett par
är intresserade av medlenskap i ABF. Frågan rnåste emellertid oftast
prövas av förbundsstyrelsen och sammanhänger delvis med konslittrtions-
översynen i förbundet. Alltså vilka sorn får vara med i ABF och hur
de kan anslutas. Det ekonomiska och moraliska stödeL från medlems-
organisationerna har variL gott och viktigt under rrkrisåretir.

Medlennar



Representation
och kommitt6er

Uppdragsut-
bildning

Kurs och kon-
ferensverksamh .

SLudieprogram

Fönstret

Försä1jning,
förmedling,
utstä11ningar

ABF Skånes d i st rikt ss t yrelse
ABF Skånes handikappkommirt6
Reso-ÄBF fonden

A-service
Skådebanekommitt6n

Radio A
Folkrörelsearkivet

Resos He 1s i ngb orgsavd e 1n i ng
Helsingborgs Vision
ABF Skånes internationella konrnitt6

Arbetarekornnunens studieutskott
Lokala Fackliga Studiekorunirt6n
PROs studieråd
Handikappstudiekommitt6n
Bostadskommitt6n
fnvandrarutskottet

2,-)

Lars-Erik Larsson
Gösta Hjalnarsson
Stig Karlsson
Tomas Nordström
Stig (arlsson
Thore Nyr6n
(Hasse Jakobsson, ersättare)
Kje1l (arlsson
Gösta Hiibinette
Anna-Greta Liljedahl
Gösta Hiibinette
Eva Ebbersten
Lars-Erik Larsson

Eva Ebbersten
Tonas Nordström
Kjell Karlsson
Kje11 Karlsson
Eva Ebbersten
Eva Ebbersten

Breddutbildningen i data och ny teknik samt förnyelsefonds-
användningen har bidragit til1 att uppdragsutbildningen har
fortsatt aLt uEvecklas. En deL uppdrag har erhållits efter
förfrågan från ABl-konsult i Stockholm, och en del har till-
kornmit via kontakter ned Skånes fiskareförbund och räddnings-
nännden (Brandkåren) i kommunen, liksom datakurser för ABF
Skåne samt för Helsingborgs kornmun n fl.
En hel del kurs och konferensverksamhet för medlemsorganisatj..,
oner har genornförts ned landst ingsbidrag via distrikt;t, LFS
har i samarbete rned Lo-sektionen genomfört kurser och upp-
sökande verksanhet rned s k VUN-bidrag, Studieorganj-satörs
och cirkelledarutbildning har bedrivits med pedagogbidrag,

Avdelningens studieprogram togs fran och trycktes i samverkan
med ABF Skåne. Det distribuerades til1 ca 55.000 hushåll i
kommunen samt till bibtiotek, ioreningar m fl. Därutöver har
särskilda progran tagits fram för våra kornmite6r, tillsamrnans
ned California m fl.

ABFS tidning Fönstret har gått ut ti11 över 300 cirkelledare,
nedlemsorganisationer, styrelseledanöter m fl- i konrnunen.

Försäljning av böcker och Unicef-artiklar, samt en del biljetter,
har skett i den nedre expeditionen med skyltfönster åt gatån.
Där har också nerparten av kul turförnedlingen skett liksom ut_ställningsförmedling samt utställningar av bl a Konstfrämjandet.
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Anrn, Ovanstående siffror är hämtade ur förbunilets datasanrnanställning och

verifierade av vår f örbun'lssekreterare Leif Palmgren ' Dessa siffror utgör

un<lerlag för såväl den statliga som den komtunala bi<lragsberäkningen ' och

' redovisas till staten (Sö) och Helsingborgs konmun '



SLI-ITORD

Det gångna året har framförallt koncentrerats på aft få ordning på ekonornin.

som etL led i detta arbeLe har styrelsens och personalens diskussioner och

utbildning i huvudsak handlat om ABFs ekononi.

Minskade kostnader för personal och lokaler m m har kompletterats med för-

bätLrinSar av intäktssidan. Antalet pernanenta och tiLlfälliga lokaluEhyr-

ni.ngar har ökat. Personalkostnaderna blev 1ägre än väntat p g av en del

långvariga sjukdornsperioder. Ett flertal besparingsåtgärder har gjorts för

att minska avdelningens uLgifter. Försäljningsverksamheten har gått bättre

än väntat, liksom tillfälliga lokaluthyrningar '

En de1 ovänLade intäkter korn in b1 a från KP (personalens pensionsfond)

och A-service. De kornmunala bidragen höjdes, och de statliga fö1jde i stort

sett med kostnadshö-jningarna. ELt särskilt bidrag tillkom för invandrarna

och valet, liksom ett Lo-bidrag för viss facklig försöksverksamhet '

Ett par ulgifter blev större än vad son kunde förutses' Det gä11de flyttning

av telefoner och ny belysning till den nya expeditionen'

Efterhand som vi såg att ekonornin förbättrades fick vi rnöjlighet att 8öra

en de1 materialanskaffningar. En ökad ekonom!$k nedvetenhet har bidragit

ti1l att fler än någonsin har kunskaper on kostnader och intäkter'

Det nest glädjande är att vi lyckats behålla, och ti1l och ned öka verk-

samheten. Trots den kraftiga personalminskningen, och trots större pris-

ökningar än tidigare. Personalen har arbetat hårdare än någonsin för att

klara detta. Krångel med datahanteringen och sjukfrånvaro har gjort arbeteL

extra slitsamt.

Nu måste vi satsa på en bättre datahantering och fortsatt utbildning av personal

och styrelse, liksorn för cirkelledare och studieorganisatörer ' Våra medlems-

organisationer måste aktivt verka för folkbilrtningen ' Den inslagna vägen på

freds-, miljö- och framtidsstudier måste fortsätta och utökas' Genom en fort-

satt förbättring av ekononin kan vi gå vidare för att göra ABF ännu bättre'

ökad kvalit6 kräver ökad satsning på utbildning av cirkelledare' personal och

styrelse. Men också en förbättring av våra studielokaler och utrustning'

När ekonomin stabiliseras och förbättras kan vi ägna ner tid åt rnåldiskussi.oner

och resultaLuppfö1jning. Då kan vi också skapa större uLrynne för en bättre in-

formaLions och propagandaverksanhet . Vi tackar cirkelledare, medlensorganisationer

och personalen för ett bra verksamheLsår.

A../ fu,l
Ernst Gries/ä- fr/Q-q,'-

Uno Aldegrdn Evert Jönsson

BorgLin
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REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer, vl1ka granekat ABF Helsingborgs

verksanhet, har funnlt att denna överensstämner med avdelnlngens

stadgar och gällande bldragsbeetämnelser.

Närmare granskning av räkenskaperna har utförts av öhlings revislone-
byrå, och särsklld rapport har lämnats L111 oss.

Den företagna revisionen har icke gLviu anledning Ei1l anmärkning

'- beträffande bokföringen, inventeringen av tLllgånSarna eller för-
valtningen i övrigt.

Med stöd av ovanstående föreslår vi

att resultatochbalansräkningenfaststäJ-les

att sEyrelsen beviljas ansvarsfrihet för den

tid revlsionen omfattar.

Helslngborg den lO oktober 1988

Viking Rane
H2;fl-4 V>oo' Tom Magnudon -


