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Förslag till DAGORDNING för årsmötet den 23 oktober 1991

1 Mötets öPpnande

2 Fastställande av ombudsförteckning och dagordning

3 Val av mötesfunktionärer a ordförande
b sekreterare
c 2 st protokolljusterare tillika rösträknare

4 Behandlingavverksamhetsberättelse

5 Behandlingavrevisionsberättelse

6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Beslutom arvoden för 97/92

8 Behandling av ev motioner

9 Val av styrelse m m
a kassör för 2 år avgående Stig Karlsson

b 2 ledamöter för 2 år avgående Rangvi Cimmerbeck
OlliTammi

c 3 suppleanter för 1 år avgående Harry Löfgren
Thore Nyr6n
Torbjörn Borglin

d 2 revisorer för 1 år avgående Monica Svärd
Ake Danerek

e 2 revisorssuppleanter för 1 år avgående lan-Erik Karlsson
fan-Anders Nilsson

10 Val av valberedning, avgående Matz Svensson
Anna-Britta |ohansson
Stig Karlsson

71 Förslag från styrelsen a Verksamhet m m
b Budgetmm

72 Folkbildningens förnyelse

13 Nya stadgar för ABF

74 Övriga frågor

15 Avslutning



VERKSAMH ETSB ERATTELSE 1 juli 1990 - 30 juni 1991

Styrelse Uno Aldegren ordf Arbetarekommunen
Evert Jönsson v ordf Komrnunals $förening
Stig Karlsson kassör Arbetarekommunen
Karl-ErikAndersson ledamot Elektrikerförbundteavd4
RagnviCimmerbeck4ran ledamot Kvinnoklubbarna
Ernst Gries ledamot Metall
Olli Tammi ledamot LO-sektionen
Carl-johan Wassholm ledamot Arbetarekommunen
Tor$örn Borglin suppl Kommunal, avd 7
HarryLöfgren suppl Byggnads,avd4
Thore Nyr6n suppl Fabriks, avd 1.

Anna4reta Carlsson pers.repr. Handels

AfbetSUtSkOtt Uno Aldegren, Evert jönsson och Stig Karlsson med Karl-Erik- Andersson som personlig ersättare för Evert ]önsson. Ombuds-
mannen ingår i styrelsen och arbetsutskottet.

ReAiSOfet Åke Danerek (Öhrlngs-neveko) och Monica Swärd.
]an-Anders Nilsson (Ohlings-Reveko) odr Jan-Erik Karlsson har
varit revisorssuppleanter.

Sammanträilen ifi1f*älffjrtt":lmmanträden, 
och arbetsutskottet har

Arsmöte Å,rsmötet genomfördes i Folkets Hus den 24 oktober med sed-
vanliga mötesförhandlingar och kulturinslag.

Våfmöte Vårmötet genomfördes i Folkets Hus A-sal den 14 maj.
Folkets Hus odr folkbildningen diskuterades.
Preliminär verksamhetsplan och budget antogs.

ABFT 0 år yiHäÅ: 5:i';ä,1""1å"lTfil:ffi::äj::*äåt'tr"1'
sertserien "Säg det i toner" med flera av ABFs musik- och sång-

SruPPer.

Avdelningen har under året haft 133 organisationer och före-
Medlemmar ningarsoåmedlemmar/samarbetsparåers.

Endast de som är fullvärdiga medlemmar i ABF centralt kan
vara medlemmar i avdelningen.



PefSOnAl Kerstin Aghammar kassakontorist från november

- Anna-Greta Carlsson cirkeladministratör
Adm EvaEbbersten studiesekreterare

Ians4öran Hansson vaktmästare
Flans Jakobsson kulturadministratör
Egon Jönsson cirkeladministratör
Ingerlilienström kassakontorist,tiloktober
Eva Lindqvist cirkeladministratör
Anette Nilsson reception, kontorist
Tomas Nordström ombudsman
foakim Pettersson vaktrnästare
Per Rentsdrler vaktrnästare
Dan Karlsson dataledare, heltid
Gerth Sandin rockledare, heltid
Anita Iönsson har vikarierat för Anette Nilsson.

TillsztiilAre- IngeborgBalhuizen språk

anstäuita äl:r?T:äå" 3"ff"0
cirkelledAre Bo Pålsson musik

Ulla-Karin Stamvik språk

städpersonat ::ä:HXL" 3,?*ålä".,*
ileltiil Hi[brittJohansson 5 vån.

Linda Nordström Reso'och C-salen
Marie Ressner Butik odr expedition

Ca 250 ledare har varit objektsanstätlda.

Utbililning OCh Utbildning har genomförts under året för ledare, peronal och

K o nf e ien s e r l!ääl'ää'å1å"r:L1lä1f IiJå:?ä::f +i:ifi:å'tr
fört möten och konferenser om verksamhet, ekonomi, organisa-
tion.och studieprogram.

EXpeilitiOn, Expedition och studielokaler finns framförallt i Folkets Hus.

t ok at er m m Hii'iå1åi,Tå:1i?lif:Jl"tJlå1,Sä,:ffi""ff 
isationer

I Banckska villan finns en keramiklokal.
Grafiklokalen på O D lGooksgatan har awecklats under året
liksom studie och möteslokalen i Odåkra. En hel del förbätt-
ringar och ombyggnader har gjorts.
Speciellt i C-salen och i trapphallen. Förnyelse och komplette-
ringar har gjort av inventarier i studie- och kontorslokaler.

Ooriga



Propaganda

Cirklar

Kultur

Kurser och
konferenser

Eörsäljning

Uppilrags-
utbililningen

Nästan 60.000 studieprogram spreds under året till hushåll,
instutitioner och enskilda. Avdelningen har haft ca 300 prenu-
merationer av ABFs tidning Fönstret till medlemsorganisatio-
ner m fl. Studiekonferenser och uppsökande verksamhet har
genomförts. Annonsering och affischering har genomförts
liksom närradiosändningar i samarbete med Skådebanan.

Den öppna cirkelverksamheten har minskat under året.
Minskningen var planerad. Vi anstiillde ingen ny studiesekre-
terrare efter Kjell Karlsson. Grafikverksamheten avvecklades
liksom vissa andra dyra ämnen. Prishöjningar gjordes i en del
kostsarnma ämnen och vissa cirklar kortades ner.
Kvalitdn har förbättrats genom ledarutbildnin& bäthe hjälp
medel, och studiematerial. Den ökade satsningen på cirkel-
ledarutbildning har börjat ge positiva resultat. Samtidigt ökas
kraven på ledarna och flera medlemsorganisationer har haft
svårt med nyrekryteringen av ledare. Det är därför nödviindigt
att fortsäfta debatten om cirkelledarens betydelse, och att hålla
en hög kvalit6 på ledarutbildningen.

Kulturverksamheten har varit omfattande. Vi har haft många
fina kulturprogram. "Säg det i toner/' var ett fint bevis på vad
ABFs egna kulturgrupper och studiecirklar kan prestera.
Rossinka-ensemblen och Zmbabwegrupperna var exempel på
fint internationellt kulturutbyte. Konstutställningen "Samhälle i
förvandlin{ var förmodligen den finaste konstutställning som
visats på söder. Rockprojektet har utvecklats och nya grupper
har tillkommit, och vi har haft en hel del bra verksamheter för
barn. Vi har samarbetat med olika fria grupper och haft ett bra
samarbete med våra kulturinstutioner och Folkparken.

Vi har begränsat antalet kurser till förmån för cirkelstudierna.
Men en del kurser har genomförts i samarbete med våra med-
lemsorganisationer. Liksom konferenser om studier m m.

ABF har bedrivit försälningsverksamhet i den s k ABF-butiken
i gatuplanet. Unicef-artiklar, En bok för alla, samt en del andra
txkker har utgjort den främsta delen av försäljningen.
Härigenom har vi också sålt och förmedlat biljetter, kulturpro-
gram mm. Det senare har framförallt genomförts av Skådeba-
nan som under året flyttat in i ABF-butiken.

Uppdragsutbildningen har diskusterats under året. Begreppet
arbetslivsbildning har tillkommit och samtal har förts med
ABl-konsult om samarbete kring uppdragsutbildningen.



Cirklar
Ämne
Beteende/humaniora
Estetiska ämnen

' Matematik/Naturvetenskap 81

Medicin/Hälso o sjukvård 18
Samhiillsvetenskap Ez

Verksamheten isiffror

sntal
iur. cfudietimmar

33
297

992
10382
2432
540

7148
2:rt4

329
1377

25704

10864
78

antal
deltagare

752
23870

8'142
360
500
277
70
50

2747
36102

deltagare
290

2423
728
188

2290
970
111

342
7282

u74
74

Språk
Teknik
Öwigaiimnen
Totalt

Kulturgrupper
Amne
Sång/musik
Dramatisk fr.
Dans
Litteraturverksamhet
Konst/konsthverk
Dokumentation
Tvärkulturell verksamhet
Totalt

Kulturprogram
Amne
Föreliisning
Sång/musik
Dram. framst.
Film/foto/bild
Dans

Diirav med tilläggsbidrag 381

PåbyggnadsSFl 2

172
13
42

848

iur.
76

186
80

8
J

434
159
t2

239
26
5s

1561

242
239

56
1384

arr.
30
20
74

1'

20
2
4

9t

antal
deltagare sarnmankomster

558 6%

10
2M
35

Utställningar 72
Litteraturverksamhet 2
Konst/konsthantverk 1

Tvärkulturellverksamhet 72
Totalt 320



Uno Alilegren

Ernst Gris

SLUTORD

Cirkelverksamheten minskade under året Vi planerade för färre stu-
dietimmar genom att aweckla grafikverkstaden och prishöjningar på
vissa dyra ämnen. Antalet funktionärer hade av ekonomiska skåil min-
skat till två och vi ansåg därmed att det skulle bli svårt att klara saruna
omfattning som tidigare.
Vi har under det gångna året haft mindre personal än på åbkilliga år.
Genom den minskade cirkelverksamheten har vi också haft färre cirkel-
ledare än föregående år. Samtidigt har vi satsat på cirkelledar- och
personalutbildning i syfte att höja kompetensen hos våra medarbetare,

Kulturverksamheten har däremot varit omfaftande med många stora
arrangemang. Bland annat som en del av vårt 70 års jubileum. Under
en period på hösten blev det nästan för mycket på grund av ett väldi6
sug efter kulturanangemang och en del organisatoriska svårigheter.
Vi har knappast haft så många bra kulturprogram och det var speciellt
fint att under tre dagar kunna visa upp alla våra duktiga kulturgrupper
i "Säg det i tonef .

Kerstin Aghammar började som ny kassakontorist under hexten.
Hon har i hög grad bidragit till att förbätha vårt ekonomiarbete.
Förbätningar har gjors i en hel del av våra lokaler. Tyviirr har vi fått
svårt att hyra ut vissa lokaler som vi "sifter fast i" genom hyresavtal.
Vi har lagt ner mycket tid på samtal och utredningar om Folkets Hus
och tänkbara avtal med kommunen. Detta blev också det stora diskus-
sionsämnet vid vårmötet

Självfallet har vi följt och deltagit i diskussionerna om folkbildnings-
propositionen och ABFs id6- och aktionsprogram.

Vi tackar deltagare, medarbetare och medlemsorganisationer
för ett spännande och händelserikt år.

Ett*t lönxon Stig lGrlsson

Karl-Erik Andersson Rnn gvi Cimtnerb e ck-Gr an

Carl-lohan Wassholm OIliTammi

Torbji)rn Borglin Harry bfgren ThmeNyren


