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VERKSAMHETSBERTiTTELSE l juli 1991 - 30 juni 1992

Styrelse Uno Aldegren ordf Arbetarekommunen- 
Evert Jönsson v ordf Kommunals s

Stig Karlsson kassör Arbetarekommunen
Karl-Erik Andersson ledamot Elektrikerförb
Ragnvi Cimmerbeck-
Gran ledamot Kvinnoklubbarna
Ernst Gries ledamot Metall
Olli Tammi ledamot Lo-sektionen
Carl-Iohan Wassholm ledamot Arbetarekommunen
Torbjöm Borglin suppl Kommunal, avd 7
Harry löfgren suppl BYggnads, avd 4
Thorb Nyr6n suPPl Fabriks, avd 1

Anna-Greta Carlsson
och Eva Lindqvist personalrepr. Handels

Verkstlillande Uno Aldegren, Evert Jönsson och Stig Karlsson
utskott, VU med Karl-Erik Andersson som personlig ersåttare

för Evert Jönsson.
Ombudsmannen ingår i styrelsen och VU.

Revisorer Äke Danerek (Öhrlings-Reveko) och därefter Per
Hallberg (Lindbergs),Monica Swåird och Kjell Lundin.
Ian-Anders Nilsson (Ohlings-Reveko) delvis, samt
Ian-Erik Karlsson och Hans Johansson
har varit revisorssuppleanter.

Samman- Styrelsen har haft 12 sammanträden, och arbets-' träden utskottet har haft 11 sammanffäden.

Årsmtite Ärsmötet genomfördes i Folkets Hus den 23 oktober
med sedvanliga mötesförhandlingar och kulturinslag.
Nya ABF stadgar antogs av årsmötet.

' Yåmöte Vårmötet genomfördes i Folkets Hus A-sal den 14
maj. Folkbildningen och Folkets Hus behandlades.
Preliminåir verksamhetsplan och budget antogs.

Medlemmar Avdelningen har under året haft 130 organisationer
och föreningar som medlemmar/samarbetspartners.
Endast de som åir fullviirdiga medlemmar i ABF
centralt kan vara medlemmar i avdelningen.

Personal Kerstin Aghammar kassakontorist
adm. Anna-Greta Carlsson cirkeladministratör

Eva Ebbersten studieselceterare
Lars-Göran Hansson vaktmästare



Hans Jakobsson
Egon Jönsson
Eva Lindqvist
Anette Nilsson
Tomas Nordström
Joelom Pettersson
Per Rentschler
Dan Karlsson
Gerth Sandin

Anita Jönsson och
Eva Bengtsson

Anna-Greta Karlsson avgick med pension i jn 92.

kulturadministratör
cirkeladministratör
cirkeladminisratör
reception, kontorist
ombudsman
vaktmästare
vaktmästare
datåansvarig
musikansvarig

har vikarierat.

Förre vaktmåstaren och cirkelledaren i navigation
Äke Karlsson avled under hösten.

Tillsviilare- Ingeborg Balhuizen sp4F
arstiillda kna Ohlsson sPråk

' cirkelleilare Kerstin Persson sömnad
Bo Pålsson musik
Ulla-Karin Stamvik språk

Stiiitpersonal Conny Eliasson 3 och 4 vån.
Grazina Hansson Planteringsv. 106
Hillbiitt Johansson 5 vån.

. Linda Nordström
Marie Ressner

öwta Ca 250 cirkelledare m fl har vadt objektsanstiillda.

- Utbildning Utbildning har genomförts ör ledare, peronal
m m och förtroendevalda. Lilaom möten, kurser och

konferenser om olika åmnen och områden. Det har
skett i avdelningens, förbundets och distril:tets
regi. Studieresor har planerats och genomförts.
En friskvårdssatsning prövades lift5ep slikr
miljö- och trivselförbäthingar.

Exoedition. Expedition och studielokaler har funnits i
lokäler m å Foikets Hus. lokalerna på Södergatan 76 har hyrts

ut till diverse organisationer. Lokalen på
Planteringsvägen 106 har awecklats. Keramik-
verlsamheten har varit i Banckka villan.
Förbättringar och ombyggnader har genomförts.
Nya musiklokaler har byggts i Folkets Hus kållare.
Ett nytt hyresavtal har tecknats med LOFA liksom
ett avtal med Servicenåimnd Centrum om skötsel
och förvaltning av Folkets Hus och uthyrning
av A-salen. Det har tillkommit nya arbets-
uppgifter och en ny arbetsorganisation för detta.
E1i par nya hyresgäster har tillkommit i våra lokaler.

Reso- och C-salen
Butik och expedition



Propaganda

Cirklar

Kurser och
konfercnser

Försfining

Nästan 60.000 studieprogmm spreds under
året till hushåll, instutitioner och enskilda.
Informations- och studiefoldrar har producerats.
Avdelningen har haft ca 270 prenumerationer ay '
tidningen FönsEet till medlemsorganisationer m fl.
Studiekonferenser och uppsökande verksamhet har
genomforts. Annonsering, affischering och taxi-
reklam har genomförts liksom nårradioslindningar.
Vi har spridit information om det nya folkbildnings-
beslutet och försökt aktivera studieförbunden i
Ilelsingborg och påverka beslutsfattare m fl.
Nya skyltar tillkom i Folkets Hus liksom ett
nytt fint konstverk i trapphallen. Tidningarna hade
flera positiva artiklar om ABF under året.

Cirkelverksamheten har ökat under aret.
Inga prishöjningar gjordes i studievekamheten.
Kvalit6n har förbättrats genom ledarutbildning,
bätfte hj iilpmedei, och studiematerial.
Vi planerade för en satsning på våra medlems-
organisationer genom uppsökeri, konferenser
och kulturverksamhet. Det har lyckats bra och
studieveri$amheten har ökat i många föreningar.
ABF-skolor, miljökurser, intemationella studier,
bra samhällsstudier och många Europa-EG cirklar
tog fart under vfuen 92.

Kulturverksamheten har varit omfattande med
många fina kulturprogram och en konstutstälning.
Rockprojektet har utvecklats och nya grupper har
tillkommit. Vi har haft en hei del bra verksamheter
för barn och ungdomar och samarbetat med olika
grupper. Och vi har som vanligt haft en del
aamarbete med våra kulturinstutioner och Folkparken.

Vi har begränsat antalet kurser tiil förmån för
cirkelstudiema. Men en del kurser har genomforts
i samarbete med våLra medlemsorganisationer. Likom
konferenser om studier m m.

ABF har bedrivit försälningsverksamhet i den s k
ABF-butiken i gatuplanet. Men försäljningsverk-
samheten har under året övergått till Skadebanan
då all ABF personal flyttåt upp i huset. Unga Omar
har flyttat in i samma lokal som Skådebanan.

Uppdragsutbildningen har i huvudsak bestått av
utbiidning av hemtjiinspersonal och diverse data-
utbildningar. Samtal har förts med ABl-konsult om
samarbetö kring uppdragsutbildningen. Överläggningar
har genomförts med Arbetsförmedling och Försiikrings-
kassa. Slirskiida utbildningar för arbetslös ungdom
och lantidssjuka har genomförts i samverkan med
Califomia, lackföreningar och myndigheter.

Uppdrags
utbildningen
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Revisionsberättelse

för

ABF Helsingborg

Råkenskapsår 1991.,02-Ot - i992-06-go

Vi har granskat räkenskapema och styrelsens årsredovisning, tagit del av
protokoll och öJnga handiingar som låmnar upplysningar oni'avdälningens
ekonomi och förvaltning. Granskningen har utförts enligt god reMsionssed.

Vi tillstyrker,

att resultatråkningen och balansråkningen fraststålls,

att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för råkenskapsåret.

Malmö den 24 september 1992

fua.,,qP";l
Monica Swärd



SLUTORI)

Ilösten 91 började med ett nytt bidragssystem för folkbildningen.
Genom den så kallade "påsen" fick vi nya och friare bidragsregler.
I)et var ett viktigt erkännande av folkbildningen som gav
s\iuts och stimulans åt verksamheten.

Det gav oss också förhoppningen om att vi skulle kunna räkna med
ungefär sanma statsbidrag under en treårsperiod. Men tyvärr
innebar regeringsskiftet istiillet besked om betydande
neddragningar av folftlildningsstödet. Därför fick vi
snabbt stiilla om från ett relativt tryggt ekonomiskt
utgångsläge till en situation med försämrade

. ekonomiska förutsättningar.

Vi kunde t ex därför inte nyanställa någon när Anna-Greta Carlsson
gick i pension. Och vi fick säga upp hyreskontraktet på
handikapp- och matlagningslokalen på Planteringsvägen.

/'' Cirkelverksarnheten {ick drygt den 66faffning vi hade planerat
medan kulturyerksqmheten minskade något. Det blev i allt
väsentligt ett bra år med ökad kvalite och ett brett
studie. och kulturutbud.

Utbildningen av vårdbiträden i hemtjänsten lyckades över förväntan.
Det var speciellt gläiljande eftersom många arga konkurenter ogillade
att ABF fick denna uppdragsutbildning av kommunen.

Under året har ABF övertagit förvaltningen av Folkets Hus. Ett nytt
hyresavtal har tecknats med LOFA, och ett uppdragsavtal med serviceniimnd
Centrurn för uthyrning av A-salen m m. Yår arbetsorganisation har
föränöats och det har skett ensatsning på upprustning av
förbättrad service i Folkets Hus.

Greppet över ekonomin och den ekonomiska uppfö[iningen har
blivit allt bättre. Samtidigt har vi bytt revisorer under året.

Styrelsen tackar cirkelledare, studieorganisatörer och personal
för ett händelserikt och bra verksamhetsår.

Uno Aldegren Evert Jönsson Stig Karlsson

Rangvi Cimmerbeck-Gran Eva Lindqvist Olli Tammi

Karl-Erik Andersson Carl-Johan Wassholm Ernst Gries

Harry Löfgren Thore Nyrdn Torbjörn Borglin


