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Förslag till DAGORDNING för årsmötet den 26 oktober

1 Mötets öppnande

2 Faststållande av ombudsf örteckning och dagordning

3 val av årsmötes funkt ionärer
a ordförande
b sekreterare
c 2 protokoll justerare, tillika rösträknare

4 Behandling av verksamhet sberätte f se

5 BehandLing av revi s onsberättel se

6 Beslut orn ansvarsfrihet

7 Behandling av budgetförsJ-ag

8 Beilut om arvoden

9 Val av a Kassör för 2 är
b 2 styrel seledamöte r för 2 ät Rangvi och

OIIi avgående
c va] av 3 styrelsesuppfeanter Harry, Thore

för 1år Torbjörn avq.
d VaI av arbetsutskott, 3 Pers.
e Vaf av en personl ers j. au
f va1 av 2 revisorer
g Val av 2 revisorssuppleanter

10 val av val-beredning för L år, 3 personaer

l-1 Förslag från styrelsen
a avgifter n n
b verksamhet m n

L2 övriga frågor

l3 Avsfutning

ABF Helsingborg
E91006



vERrsAuHErsBrRÄrrEI^gD l Juti 1988 - 30 Junt 1989

Styrlese Uno Aldegren ordf Arb kommunen
Evert Jönsson v ordf Kommunals s

Stig Karlsson kassör Arb kommunen
Karl-Erik Andersson sekreterare Elektrikerförbundet
Rangvi Cimmerbeck-Gran lcdamot Kvinnoklubbarna
Mona Fuchs ledamot DHR, DHS
Emst Grics ledamot Metall
Olli Tammi ledamot LO-sektionen
Torbjöm Borglin suppleant Kommunal, 7
Harry Löfgren suppleant Byggnads,4
Thore Nyr6n suppleant Fabriks, 1

Kjcll Karlsson personalrepr llandels,6
Anna-Greta Carlsson " ers

Arbtsutskott Uno Aldegren, Evert lönsson och Stig Karlsson med Karl-Erik Andersson
som personlig crsättare för Evert Jönsson. Ombudsmannen ingår i styrelse
och arbetsutskott

Revisorer Åke Dancrck (Öhrlings) och Anne Ljungqvist Arbetare kommunen.
Jan-Anders Nilsson (Öhrlings) och Jan-Erik Karlsson, SF revisors-
suppleanter.

Samrnantödcn Styrelsen har haft 11 sammanträden, och arbetsutskottet har haft l0
sammantriidcn.

Utbildning Utbildning har genomförts fth styrelse och personal. Dels i studiccirkel
forn\ men också i kombination med en planeringskonferens under våren
1989.

Ånmöte Åxsmötet genomfördes i Folkparken den 27 oktober.
Ea 70-tal ombud deltog. lnger Andcrsson var mötesordfthande och mötet
imamades av musikunderhållning och en enkel buff6
Vårmötet genorrfördcs i Folkparken den 25 maj inramat med utställ-
ningar, förfriskningar och underhållning av Box of stories.

Konferenser Studiekonferenser har genomfiirts under året ör studieorganisattirer och
uppsökare i olikamedlemsorganisationer.

Eryedition Expeditionen har varit ftlrlagd till andra vån i FolketsHus med en butik/
expedition i gatuplanet samt vaktmästeri och cirkellcdarexpedition på
tredje våningen' 

skra l



7
Penorul
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Ulrustning

Medlemnar

Studiecirklar

Inwndmnu
och valet

Miljösautier

Lena Gunhammar flyttade i augusti och slutade som kassakontorist. Hon
efterräddes av Inger Liliensuöm. Åke Karlsson gick i pgnsion i mars/
april. Per Rentschler började åter som vaktmästare den 1 januari 1989.
Joakim Pettersson har varit beredskapsarbetare under hela åtcr

Ett flertal lokaler har förbättrats under året. Golv har bytts, tapctsering och
målning har utföns. C-salen, rum 302 och 'Torget" har fått nya möbler.

En ny keramikugn har inönkaffats liksom nya symaskiner och datorer och
bandspelare till våra studielokaler. Utrustningen har även förnyats och
kompletterats på expeditionen.

135 olika organisationor iir medlemmar i avdelningen. Dlirutöver samarbetar
vi med ett l0-tal öwiga från och till, varav flera önskat medlemskap i ABF,

Cirkelverksamheten har haft ungef?lr samma omfattning de scnaste åren.
Den fackliga cirkelverksamheten har ökat. De politiska studierna ökade i
samband med valet. I den öppna verksamheten har skiftningama varit stora
inom vissa områden. Prishöjningama kan ha påverkat en del områden.

Under ör- och sensotnmaren 1988 genomftirdes en omfattande studiekam-
panj för invandrare knllld "fuys16t'roa och Valet 1988".
Syftet med kampanjen var att aktivera invandrare att ta störr€ del i de demo-
kratiska proccssema. Sedan 1976 har utländska medborgare rätt att röstå i
kommunal- och landstingsval om de har varit kyrkobokförda i Sverige i mer
än tre år. Antalet utländska medborgare med rösträtt har under åren varit
ganska stabilt, diiremot har en betydande del av valmanskåren bytts ut från
ett val till en annat. Antalet förstagångsväljare är mycket ston bland dcnna
grupp, och är en av flera faktor',er som kan förklara dct låga valdeltagandct

Rilsdagen ställde dllrför särskilda medel till förfogande fth en informations-
och studievertsamhet. I Hclsingborg genomfördes 28 stycken studiecirHar
mcd totalt 162 deltagare; av dcssa var 72 stycken kvinnor. Deltagarna var av
mycket skilda nationaliteter och rekryteringen skedde friimst genom de
facHiga organisationcrna, invandrarftireningama och California informa-
tionscenter. Dessutom gcnomfördes i samarbete med LO-sektionen i Hel-
singborg 6 stycken informationskvällar, i RESO-salen i Folkets Hus, om hur
det praktiskt glr till i en vallokal.

Under det gångna studieåret har startats ett projekt i miljökunskap med syfte
att få rnedborgarna i kommunen att skaffa kunskaper om miljön och om hur
man kan avläsa håilsotillståndet i naturen.
För att kunna bedriva ett brett folkbildningsarbete omkring dessa frågor lcävs
kunskaper. Därför måste ett sådant projektarbete föras på många nivåer och av
många människor. Projektet bertiknas genomftiras under åren 1989-90-91.
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Steg I i arbetet har varit att sätta igång en utbildning för tilltänkta cirkelle-
dare i samarbete med Olympiaskolan. Denna verksamhet startades under
våren 1989 och fonsätter under höstterminen.

Steg 2 blir an bilda studiecirklar ute i föreningar, bostadsområden och på
arbetsplatser.
Studiearbetet omfattar frågor och problem med lokal anknytning:
- Öresund
- Trafikmiljön i Helsingborg
- Industrier i Helsingborg
- Källsortering

och frågor av vidare pcrspektiv
- Mark, luft och vatten
- Analysmetoder
- Skogsdtld
- Ekologi

Fiir an kunna genomföra projektet har sökts och erhållits pengar från Hel-
singborgs Kommun "Styrgruppen för miljöfrågor".

HölsopmjeHet Under det gångna verksamhetsåret har försök gions au starta upp 'Tliilsop-
rojektet" - ett samverkansprojekt mellan ABF-Helsingborg och LO-sektio-
nen i Helsingborg. Föi ändamålet bildades en arbetsgrupp under hösten
1988 bestående av 2 representanter för ABF-Helsingborg, I representant ftir
vardera ABF Skåne, LO-sektionen och Enheten ör örebyggande vård vid
Helsin gborgs Lasarett.

Bakgrunden till att försöka starta ett sådant pmjekt har varit många olika
faktorer. En gäller den ojämlika födelning av hälsan som existerar i Sverige
- den iir en i högsta grad klassbunden fråga och ojämlikheten ökar. En
annan fakor gäller de rapporter om Helsingborgs Kommun som visar att
helsingborgama bådc faktiskt och sjiilvupplevt är mera utsatta för sjukdom,
missbruk av obak, alkohol, psykofarmaka och narkotika, ensamhet, dålig
yttre och inre miljö.
Syftet med projektet har varit att skapa en allmlin debatt kring vår hiilsa och

. att starta en studieverksamhet kring förebyggande åtgiirder och lokala hiilso-
politiska handlingsprogram.

Eu led i detta var att under januari månad 1989 arrangera en en-dags konfe-
rens på Hotel Horisont under namnet "Spelet om h?ilsan".
Konferensen samlade 50 stycken deltagare spridda över ett ston område -
fritids och den sociala sektom, landstingspersonal, politiker och fackliga
företrädare.

Projektbidrag har sökts dels från Helsingborgs Kommun och dels från
Landstinget nnn ännu har vi inte erhållit något ekonomiskt stöd. Trots detta
arbetar vi oftirtrutet vidare på att sprida kunskaper om vår hälsa.
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Kullur

Rockprojekl

Kurcer och
konferenser

Försitljning

Skyllftinster

Uppdragsut-
bildning

Studieprogram

Kulturverksamheten har varit omfattande både vad gåiller kulturprogram
(arangemang) och kulturgruppsverksamheten. Genom bildandet av ett kul-
turutskott bör vi kunna planera kulturverksamheten något bättre. Fönök
har glorts i den riktningen.

Under året har formerna för rockverksamheten bödat ta ordentlig form.
Tillsamman med fritidsgården på Drotminghög har nu tre rum iordning-
ställts ftir rockmusik, ett fiärde planeras som inspelningsstudio.
All cirkelverksamhet fu ledarledd och för gruppverksamheten svarar
grupperna sjiilv.
Fritidsgården har tillsatt en fritidsledare som svarar för det administrativa
och för den Rockförening som iir bildad av medlemmama i guppema.
På Hedens fritidsgård har det startats ett nytt projekt tillsamman med
Ramlösa BOIS och dess fritidsverksamhet. I detta projekt har både social-
brvalming och skola visat ett stort intresse.
Tillsamman med ABF Skåne har avdelningen genomfört en sk. Rock-
vecka diir Göteborgsgruppen MOTWND var både konsertartister och
rockpedagoger samt deltog i seminarier ör deltagare och ledare.
Veckan avslutades med ett öppet hus diir skolelever från Fredriksdal och
Drottninghögs mellan och högsndie fick både prova på att spela, samt
lyssna till konserter med MOTVIND, Samarbetet med ABF-Skåne kom-
mer att fortsätta för att nå ut med Rocken till fler av den unga generationen
och samtidigt slå ett slag för ett konsensamarbete mellan ABF-avdelning-
arna i Skåne. För att få med så många grupper som möjligt har vi tillsam-
man bildat en rockftirening kallad "Rockringen".

Kurs- och konferensverksamheten har minskat något eftenom vår del av
landstingsbidraget har minskat. Genom WN-bidrag och pedagogbidrag
har vi dock kunnat genomföra det viktigaste.

Försäljningsverksamheten har framförallt beståt av ftirsäljning av UNICEF-
aniklar samt bticker.

Under fuet har vi fått tillgång till HSBs f d skyltönster vid Sttdergatan 76.
Samtidigt har vi liimnat skyltfönsren i fastigheten SCxlergatan 69.

Uppdragsutbildningen har ökat under året. Framförallt inom dataområdet dåir

vi bedrivit utbildning åt ett par större förerag. Under en period hade vi tre
dataledare på heltid för att klara uppdragen.

ABFs studieprogram går ut till alla hushåll i vår kommun, samt till olika
lokaler och föreningar. Det har speglat den öppna verksamheten, medan det
som görs i samarbete med medlemsorganisationerna m.fl. ofta återfinns i
föreningarnas egna studieprogram.

Avdelningen prenumererar på tidningen Fönstret för drygt 300 personer som är
verksamma i avdelningen.

Fönslret
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Kommiflder
och repre-
sentation

Perconal och
utbetalda
lhpr

Arbetarekommunens studieutskott
Lokala bostadskommittdn
Lokala fackliga s tudiekommittdn
Invandrarutskottet
Handikappstudiekommittdn
PROs studieråd
A-service
Skådebanekommittdn
Radio A
Helsingborgs Vision
Reso-ABF fonden

Resos Helsingborgsavdelning
Folhtirelsearkivet
ABF Skånes distriktsstyrelse

ABF Skånes handikappkommittd
ABF Skånes intemationella kom.

Administrativ personal
Tillsvidareanställda cirkelledare
Stiidpersonal
Objektsanst?illde "i{rr{ledare
€Cigtlitrelistcr-

@
,mqlgyglgr i helårsanställda ca( 

-st$\J,tå.

\-gelaldalönel +2olJoofr
Arvodenförtroendevalda 4.#0Sla

Eva Ebbersten
Eva Ebbersten
Tomas Nordström
Eva Ebbenten
Kjell Karlsson
Kjell Karlsson
Stig Karlsson
Thore Nyrdn
Kjell Karlsson
Eva Ebbenten
Stig Karlsson
Tomas Nordseöm
Gösta Hubinette
Gösta Hubinette
Lars-Erik Larsson
Evert Jönsson
Gösta Hjalmarsson
Sibylla Nilsson

S"to ['ooo ' -
föregående år*t€9f,00

4'3e0kr

+"rr +5 tL tf.ff*4e-n
fiest-

ffisr*,

.1oo

ll .3oo

A Handelsanställdas förbund
Sv Musikerftirbundet, och
Fastighetsanst?illdas ftirbund

gg[gl tz.3.ttf k^/å" : o''*1'(Li.'-

lqZ6o/a,J,^.
t lö% - ll.Z86 r;
; ll5 uw/a)^
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Studiecirklar Ant.clrkl. ant. stud. t lm.
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Invandrarna o valet
Påbyggnads Sfl
Ej bidr ber. verks.

Kulturprogram

Förel äsn i ngar
Sång/mus ik
Dramati sk framst
Fi lm/Foto/Bi ld
Dans
Utstä I lningar
L i tteraturverks .
Dokunrentat ion
Tvärkult. verks

Därav i nterna

Kulturgrupper
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39
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BALANSRÄKNING
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NOTANTECKN INGAR

Not nr 1

Avskrivning inventarier görs enligt plan med 1/3 av anskaffn i ngsvärdet

Not nr 2

Extraordinära intäkter tkr
Bidrag tidigare år 94,5
krediterad leverantörsfakt 10,0
Div. övriga intäkter 0,7

105.2

Not nr 3

Extraordinära kostnader tkrKundförluster 33,5
Div. övriga kostnader 

#

Not nr 4

Övriga kortfristiga fordringar
I beloppet ingår tillgångar i A-service med 275,4 tkr
Se vidare not nr 8

Not nr 5

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip

Not nr 6

Maskiner och inventarier Kultur Data övrigt Sumna

Anskaffningsvärden 18,2 559,1 257,7 835
Ackumu lerande värdemi nskning
enligt plan 12,2 466,7 132,2 611,1Restvärde 6,0 92,4 125,5 223,9

/-.
Not nr 7

övriga kortfristiga sku lder
I beloppet ingår skulder och eget kapital i A-service med 275,4 tkr,
se under not nr 8.

Not nr 8

A-Service balansräkning per 30/6-89

Ti I lgångar tkr
Likvida medel 253,4
Lager 22nr,{
Skulder och eget kapital

övriga kortfristiga skulder ?1 ,3
I nvester i ngsreserv
Lagerreserv

232,1
22

275,4
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SLUTORD

Det gångna året har pråglats av en fortsått ambition an få kontsolt på ekonomin. I början av året tick
vi en ny kåssakontorist. Hennes arbete har bestått i att liira sig ABFS ekonomi och samtidigt sköla det
löpande ekonomiarbetet.
Nya lönerutiner har byggts upp. En egen uppbyggnad av datarutiner för löner och boKöring har
utarbetåts. Bankkontåkter har förevarit i syfte att skapa bättre rutiner och hantering av våra penningflG
den. utbildningar har genomförts för styrelse och personal för a[ öka kunskapen om ABFs ekonomi
och förbättsa medvetenheten om kostnader och ingkter. Detta a$e!e fortsätter och pågår i hela ABF
organisationen. Mycket arbete åt€rstår dock för att få ännu bätFe ekonomiska rutiner och en fortlöpan-
de resultatuppföljning. Till detta kommer en for8att satsning på att utbilda personat och ledare till
ökad ekonomisk medvetenhet och delaktighel

En viss minskning av antalet studietimmar har skett jämfön med föregående år. orsaken hårtill
analyseras fortlöpande, men någon entydig förklaring finns inte. vissa ämnesområden ökar och andn
minskar utån att man på förhand kan föruts:lga dettå. under årct har vi gjon eft flertål kvalitetsförbåt-
tmnde åtg?ider för atr möta framtiden och nya krav. Dels genom utbildning och förbåttrade kontatter
mellan personal och ledare. Men också genom en höjd standard på lokaler och utrustning. c-salen har
fålt en rejål ansiktslyfming liksom ett språkrum och en del andra lokaler.
Nya datorer, en ny keramikugn och symaskiner m.m. har införskaffåts för att fömya utrustning och
inventårier. Det är styrelsens förhoppning att vi fonlöpande ska kunna förbåtEa ledarkompetensen,
lokal och utrustningskvalit€n så att vi håller oss väl framme och ger våra deltagare det bästa gnkbarå i
studievä9.

Uppdmgsutbildningen, som gått båttxe än våntat, har bidragit till att ge oss möjligheter att göra en del
angelägna inv€steringar som annars skulle fått anstå en tid. Kan denna verksamhet utvecklas ytlerliga-
re bör det kunna bidra till att också utveckla andra områden som idag har svårt att skapa egna ekono-
miska förutsåttningar att utvecklas i den takt som deltagare och ledare kfåver.
Miljöstudier, projektet "Hailsovägen" och Rockprojektet är exempel på områden som vi ågnat tid och
kaft åt. Hft råknar vi med att kunna satsa ännu mer framöver och har under det gångna året lagt en
bra grund att stå på. "Invandrama och valet" var en specialsatsning som slog väl ut och kan förvåntas
återkomma under kommande valår. Det kulturutskott som bildats under året kan vam inledningen till
en båttre framförhållning av framförallt arbetarrörelsens kulturliv och ge oss ett mer samlat grepp över
kulturverksamheten.
Avdelningen fyller 70 år i maj 1990. Förberedelser har gjorts under äret, och arbete pågår för att
dokum€ntera ABFS 70 år i Helsingborg.

vi tackar delragare, ledare och personal för det gångna årci, och hoppas att vi skall kunna utvecklas

;t
.(. I | ',r. Y t,t'(,;t

Mona Fuch-r Ragnv i C immer be c k-G ran

OlLiTanmi
6fi'*, w-*]ffi 

^-- 
tJ/,-,,, 

1,r..'.
Harry Afgrell ' Tor{{yrf

' 

/n.,.".,, )r)n. 1 ; L)--'[onas Nord.ström Kjell Karlsson

Torbjörn Borglin

) ,/( <".

yttedigare dllsammans med,våra medlemsorganisationer när vi tår steget in i go-talel
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