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Förre ABF ordföranden Karl Salomonsson
avled i april 1990 i en ålder av 93 fu.
Han var under många år en framriidande
profil i Helsingborg. Som ABF instruktör
från mitten av 2O-talet och ordfihande i
nästan 20 år kom han att prägla mycket av
ABFs framv2ixt och uweckling i Helsingborg.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juti 1989 - 30 juni 1990

Styrelse

Arbetsutskott

Revisorer

Sammantriiden

Årsmöte

Vårmöte

Uno Aldegren ordf
Evert Jönsson v ordf
Stig Karlsson kassör
Karl-Erik Andersson ledamot
Ragnvi Cimmerbeck-Gran

ledamot
Mona Fuchs ledamot

Arbetarekommunen
Kommunals s-förening
Arbetarekommunen
Elektrikerförb, avd 4

KvinnoHubbarna
DHR,DHS
avgick under våren.
Metall, avd 31
LO-seltionen

Kornmunal, avd 7
Byggrads, avd 4
Fabriks, avd

Handels avd 6

Emst Gries
OlliTammi

ledamot
ledamot

TorbjömBorglin suppl
Harry Löfgren suppl
ThoreNyrdn suppl

Kjell Karlsson personalrepr.
Anna-Greta Karlsson " ers.

Uno Aldegren, Evert Jönsson och Stig Karlsson med Karl-Erik
Andersson som penonlig ersättare ftir Even Jönsson. Ombudsman-
nen ingfu i styrelsen och arbetsutskotteL

Åke Danerek (Öhrlings-Reveko) och Monica Swllrd.
Jan-Anders Nilsson (Öhlings-Reveko) och Jan-Erik Karlsson har
varit revisors suppleanter.

Sryrelsen har haft l L sammantriiden, och arbetsutskottet har haft 12

sa mmanuiiden 89190.

Ä.rsmötet genomfördes i Folkparken den 26 oktober 1989 med
sedvanliga mötesförhandlingar och kulturinslag.

Vårrnötet genomfördes i Folkets Hus A-sal den 9 maj 1990 med
kulturinslag och tal av förbundsordftirande Bosse Bergndhr. Preli-
miniir verksamhetsplan och budget antogs.

Merparten av jubileumsaktiviteterna genomfördes under april och
maj 1990 med utstzillningar, presentation av boken ABF 70 år och
kulturinslag. Fredagen den I I maj genomfördes jubil6umsfest med
ett varierat och rikt program.

ABF 70 år



Med.lemmar

Personal adm

Personal och
utbetalda löner

Anna-Greta Carlsson
Eva Ebbersten
Lan-Göran Hansson
Hans Jakobsson
Egon Jönsson
Kjell Karlsson

Inger Liliensröm
Eva Lindqvist

Anette Nilsson
Tomas Nordström
Joakim Pettenson

Per Rentschler
Dan Karlsson

cirkeladministratör
studiesekreterare
vakmästare
kuituradministratör
cirkeladminisaatör
studiesei<reterarc,
slutade i april 1990
kassakontorist
cirkeladministratör,
bödade i augusti 1989
reception, kontorist
ombudsman
vakmästare, t v anstiilld
från 1 oktober 1989
vaktmästare
dataledare, heltid

Kjell Karlsson slutade på ABF i
april 1990 efter 28 år. Han av-
tackades med en avtacknings-
fest i C-salen med ledare .och

arbetskamrater. Kjell kom an
betyda mycket för ABF. Spe-
ciellt inom musik-området som
han arbetade med under alla
åren på ABF.

Avdelningen har under årct haft 135 organisationer och fö,reningar
som medlemmar. En del av dessa har vi samarbetsavtal med efter-
som de som inte åir medlemmar i ABF-förbundet centralt ej kan
erhålla fullviirdigt medlemskap i avdelningen.

drlminls6ffiy psrsenf 13 st
Tillsvidareanst?illdacAkeledare 9st
Stiidpersonal 5 st
Objektsanstiillda ledare 255 st

Utbetalda löner 3.624.212 kr föregående tu 3.201.000
motsvarar i helårsanst?illda ca 27 stycken.

Arvoden fömoendevalda 3.000 kr föregående år4.700 l<r



Utbildning och
konferenser

Expedition m.m

Lokaler och
Inventarier

Propaganda
m-m-

Utbildning har genomförts under året för ledare, personal och ör-
roendevalda- En del har skett i fthbundets eller distriktets regi,
och en del har genomförts i avdelningen. Vi har genomfört möten
och konferenser om verksamhet, ekonomi, organisation och stu-
dieprogram.

Expeditionen har varit förlagd till Folkets Hus, Siidergatan 65, med
butik och expedition i bottenplanet samt på andra våningen. Och
vaktnlisteri och cirkelledamm på redje våningen.

Lokalema har även i fu f&bättrats och modemiserats. Vi har imett
ett ABF-bibliotek på tredje våningen, och återsrällt det tidigare
styrelsebordet
Betydande investeringar är gjorda under året i framförallt datau-
trustning till vår nya datastudio och till expeditionen. All admini-
sradv personal har nu tillgång till persondatorer och har genomgätt

datautbildning.

Nästan 60.000 studieprogram spreds under verksamhetsåret till
hushåll, instutitioner och enskilda,

Avdelningen har haft ca 300 prenumerationer av ABFs tidning
Fönstret till medlemsorganisationer, samarbetsparirers, institutio-
ner, ledare, förroendevalda och personal.

En affischeringskampanj har genorrförts på stadens affischtavlor,
liksom i våra egna skyldönster (3 st), lokaler och bibliotek.

Vi har genomfi)rt en omfattande turnd bland medlemsorganisatio-
ner, och en uppsökande verksamhet på arbetsplatser, i bostadsom-
råden och bland invandrare.

Genom presskonferenser och insiindare har vår verksamhet tagits
upp i ett 10-tal artiklar i pressen.

Radio ABF har varit flitigt i elden med över 100 siindningstimmar
under året.

Miljöbussen, som vi hyrde, rönte stor uppmåirksamhet under vår
turnd tillsammans med LO-seldonen, och vi har haft en fin mil-
jöutstiillning i ABF-butiken.

Under drygt fem veckor, våren 1990, hade vi en fin ABF-utstiill-
ning i Stadsbibliotekets entr6.



Cirkelverksamhet

Kultumerksamhet

Kurser och
konferenser

Cirkelverksamheten har ökat under året. Kvalitdn har förbättrats
genom ledarutbildning, bätre hjiilpmedel, och studiematerial. Vi
har också fortsatt arbetet med att höja standarden på våra studielo-
kaler, och ftirbätra servicen till våra cirkelledare.

Cirkelverksamheten bland medlemsorganisationema ih på väg att
öka och kan utvecklas ytterligare genom linnu mera uppsökeri och
ledarutbildning.

Tyviin iir bidragen ftir vissa studier s[ dåliga au det blivit allt
svårare att klara verksamheten ekonomislr. Den kraftiga urholk-
ningen av cirkelbidragens vitde wingar fram höjningar av deltaga-
ravgiftema, Eots att vi giort lcaftiga besparingar på administration-
skostnaderna.

Den ökade satsningen på cirkelledarutbildning bfiar ge positiva
resultat. Samtidigt ökas kraven på ledama och flera medlemsorga-
nisationer har försurnmat nyrekryteringen av ledare. Det iir &irör
nödviindigt att fortsätta debatten om cirkelledarens betydelse, och
att hålla en hög kvalitd på ledarutbildningen.

Kulturverksamheten har blomstrat under året. Rockprojektet har
uwecHats och omfattar många grupper av ungdomar. Ett sfuskilt
tjejprojekt har knutits till rockverksamheten. Projektet 'tsam- och
ungdom i öppen verksamhet" har skapat nya kontaktytor och
nått ut till bamgrupper på skilda håll i kommunen.
Våra körer och ensembler har varit flitigt i elden och fått flera
tillfiillen att visa upp sitt kunnande.
Vi har försökt stödja amatönearcr$upper och haft ett bra samarbe-
te med våra kulturinstutioner och Fo$rarken. Många fina kultur-
program har genomförts med sttjd av ABF vid möten och sam-
mankomster.
I december 89 hade ABF en specialbokad ftirestiillning av stadstea-

terns uppsättning av Robespierre. En fin serie biblioteksriiffar
genomfdrdes med bra artister. Dessutom har vi haft flera bra ftire-
läsningsserier i samarbete med bl a LO-sektionen och FlB-kultur-
front.

Antalet kurser och konfemser har minskat under året. Det beror
fram{iirallt på att vi avtalat med distriktet att framförallt satsa på
ledarutbildning, och att det iir distriktet som har huvudansvaret fiir
denna. Diirför har merparten av kursbidragen anvlinds till detta.



Försiiljning

Uppöagsrfrilfrrtugen

A-semfue

ABF har bedrivit försiilningsverksamhet i den s k ABF-butiken i
gatuplanet. Unicef-artiklar, En bok ftir alla, samt en del andra
böcker har utgiort den fråimsta delen av försifljningen. Hiirigenom
har vi också sålt och ftirmedlat biljetter, kulturprogram m m.

Uppdragsutbildningen har fört med sig mycket diskussioner inom
ABF. Debauen började på allvar omlring 1985 och fiirnyelsefon-
demas tillkomst. Vi anser att vi ganska viil klarat ut skillnaden
mellan folkbildning och uppdragsutbildning. Uppdragsutbildningen
kan dra med sig verksamhet som kan övergå till cirkel- och kultur-
verksamhet och tviirtom. Niir vi t ex diirför har satsat på datastudier
som uppdragsverksarnhet kan det bli en del cirkelstudier och vise
versa.

Det samarbete vi haft med fackliga organissationer, företag och
förvaltningar bör utvecklas. Begreppet uppdragsutbildning kommer
alluner att handla om personalutbildning. Vi har nogsamt följt
uwecklingen i örbundet med bl a ABl-konsult och förv?intar oss

att framledes få klararc besked om hur förbundet och SÖ reder ut
de olika begreppen.

Det uppdrag som skapat mest debatt under året gäller Socialfii'rvalt-
ningens utbildning av vårdbitrtiden. Det iir en uppdragsutbildning
som Hart skiljer sig från raditionell folkbildning. Samtidigt har vi
tvingats till intensiva diskussioner om utbildningens uppläggning
Folkbildningens pedagogiska arbetsformer iir enligt vfu mening
betydligt bättre en den vanliga skolformen. Vi kan diirfth örvtinta
en fonsau debatt de kommande åren.

ABFs del i A-service har awecklats under året. Det innebiir att
Arbetarekommunen har övertagit den återstående verksamheten
jiimte inventarier. ABF har ersatts fiir sin del av avkastningen och
viirdet.



Verksamheten isiffror
Cirklar
Beteende/humaniora
Estetiska iimnen
MatematiM.{aturvet
Medicin/Ilåilso o sjukv.
Samhiillsvetenskap
Språk
Teknik
Öwiga emnen
Totalt

Diirav med tilläggsbiclr.
Påbyggnads SFI
Ej bidr. berätt. verks.

Kulturgrupper, antal
Åmne arr.
Sång/musik 42
Dramatisk fr. 20
Dans 10

Utsttilln. 3

Litteraturv. 3

Konst/konsthverk 15

Dokumentation 7
Tviirkult verks I
Summa 101

Kulturprogram,
Ämne
Föreläsning
Sång/musik
Dram. framst.
Filmfoto/bild
Dans
Utställningar
Litteraturverks.
Konstlkonsthantv.
Tv?hkult verks

Summa program

Diirav med tilläggsbidr.

sammank.
776
422
139

6
23

149
38
20

1573

deltagare
868

17521
3354
1548

500
3650
350

1960
1540

31291+2!9881 8190

antal
39

362
81
21

266
t67

9
48

993

delt.
950
280
t57
115

36
117

81

9
1745

antal
arr.

18

191

38
10

5

11

6
5

t4

296 +l

401

22
125

401,

3
11

studietimmar
1202

lu6l
2534
6t9

7Wl
4014
306

1674
29881

deltagare
349

2814
756
216

2341
1249

65
400

8190

timrnar
59
20
74
0
0

84
0
0

237

10985

84
456

10985



NI]TANTECI{N IN6AR

i!6t nr 1

Avshrivni.ngar inveniarier oörs enli,lt plan ned 1./3 av
ån5kåi + n i nqEvårdEi

Not nr ?

l{ostnadsråntor .

Av beloppet utgör 4f, tkr åter{äring avseende ijver-
reserve!.ade rånt€ko€tnåder i fbrerlående år: bokslut

Not nr 3

Nedskrivning av lager har skett med 79 tkr.
qå AF| dF q

Not nr 4

Li kvi da medel .

I belcppet i ngår

Not nr 5

LåEer

Ansliaf f n . vårde
Ack vårdem enl pl
Restvårde

åvkå5tni nqEfond
reEofond

.-

..

t kr
110
117

Låqret har vårderatE enli9t lågsta vårdetE Drincip
motsvårånde 107 av inventerat vårde.

Notnrå.
T

i nventåri er

Summa
6217 1090,0 452,: 1åö5r O

29,Q h74,8 237,8 941 ,53f,,7 415,5 214,5 b63t7

'Not nr 7

dvr Lång{ristiga Skul der

i beloppet ingår Resofonden
'Avkastninqfond
ResoI ån

Not nr g

Ei dragsreserv.

l-"ted hÄnsyn ti I I storl El.;en gå bi dråa+Erdri nqarna
jåm{ört med föregåEnde år liqqer res€rven oföråndrad.

thr
lL7
110



SLUTORD

Vi har gjon ett bra verksamhetsår. Antalet studietimmar ökade liksom kulturgruppsverksam-
heten. Minskningen av antalet kulturprogram beror friimst på att vi haft fler stora och kostba-
ra program,
Hösten 1989 inleddes med affischering på stan och utåtrittade kampanjer. Vi fick en bra
diskussion om ABFs organisation och principprogram i samband med ABF örbundets pro-
gram- och remissarbete. Vi giorde betydande investeringar för att höja kvalitdn på lokaler och
inventarier. Speciellt inom dataområdet, vilket vi kom att diskutera mycket under året. Vi har
fortsatt satsningen på utbildning, möten och konferenser för personal, ledare och förtroende-
valda. Ett lokalt medverkandelag har bildats fdr att fiirbättra ledarutbildningen ytterligare.

Våren 1990 inleddes med en turnd bland många av vfua medlemsorganisationer. Vi knöt då
an till förbundets kampanj "Slaget om folkbildningen", och uppvaktade även en del av våra
politiker för att framhålla folkbildningens betydelse i 9O-talets Sverige. Vi fick ett gott gen-

svar som också fungerade som en upptakt till vårt 70 års jubildum"

Firandet av 70 års jubildet genomfördes planenligt. Utstiillningen ABF 70 år, och jubildums-

boken, med samma namn prcsenterades på Stadsbiblioteket den 4 april. Diir hade vi sedan

ABF utställningen hela april och fram till den 7 maj då vi inledde vår jubildumsvecka i Folk-
ets Hus. Vi fick en bra pressbevakning med positiva artiklar om boken, utstiillningen och
jubil6et samt besöket av förbundsordförande Bo Bergndhr den 9 maj. Den 11 maj genomför-
des jubil6umsfesten med aktiviteter på GA+org och i Folkets Hus. Medlemsorganisationema
köade för att uppvakta ABF på 70 års dagen. På eftemdddagen hade vi ett varierat program
med invigning av miljöutställning, samtal om ABF förr och nu, samt sång, storbandsmusik,
dans och visafton med ftirtiiring. Niir budgetarbetet påbörjades i april såg det ut som vi skulle
få ett kraftigt underskott. Genom olika åtgiirder, och ju mer våren led mot sommar ju bättre
blev det ekonomiska resultatet. Oron ftir ekonomin gjorde att styrelsen la en stram budget
Det ljusnade mot slutet av verksamhetsåret. Vi lyckades klara de kostsamma investeringama

utan kiinnbara problem. Vi ser framtiden an med tillförsikt medvema om att vi måste kämpa
för folkbildningen. "Slaget om folkbildningen" övergick i "En offensiv för folkbildningen".
Den offensiven måste fortsätta. Vi tackar medlemsorganisationer, ledare och personal ftir det
gångna året.

/4,-{1-e.*,-
Uno Aldefen

JlrUo"L- ''-----
Stig$arlsson

/"*,L{;^,.h^a-,,-'."-- A,tu .,p" 4 * ^t 4u.h4:' 1,,,r
Ra6svi Cimmerbeck-Gran /Karl-Erik Andersson

4.46'4
Ernst Gries

M,Van4olli Tammi

r#&- #:,,fu
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