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Uno Aldegren
Evert JöngEon
Stig KarlgEon
Karl-Erik AnderaEon
Ragnvi cLffiierbeck-Crahn
sune Brome
oll-i Talrufli
carl-Johan wassholm
Harry I"öfgren
Thore Nyr€n
lennart Lindqvigt
Ker8tin Aghaflnar
och Eva Lindqvist

Kerstin Aghammar
olle Borg, vik
Eva EbberEten, tj led
Lars-cöran HanEEon
Hans Jakobsson
Egon JönEson
Eva Lindqvist
Anette Nilsson
Tomas NordEtröm
Joakim PettersEon
Per Rentschler
Dan KarlgEon
certh sandi-n
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Arbetarekonmqnen
Konnrunal3 a
Albetarekornmunen
Elektrlkerförb
Kvl-nnoklubbarna
LivE
I,o-3ektionen
Arbetarekornmunen
Byggnada, avd 4
Fabrikg, avd 1
fabriks, avd 1
HandelE
Handels

kaEEakontorist
EtudieEekreterare
Etudieseklreterare
vaktmästare
kulturadrninistratör
cirkeladministratör
cirkeladminiEtratör
reception, kontorist
om.budEman
vaktmäEtare
vaktmäEtare
dataledare
musik- och lokalledare

ordf
v ordf

Eek!

personalrepr
personalrepr

uno Aldegren, Evert JönEEon och stig Karlsson
med Kart-Erik Andersson som personllg eraättare för
Evert Jönsson. chbudamannen ingår i atyrelEen och Vu.

l{onica swärd och Kjell Lundin med Per Hallberg
(Lindbergs) Eom aukt reviEor. Hans Johanggon
och Jan-Erik Karl-sson har varit ersättare.

styrelsen har haft 11, och verkställande utEkottet
ha! haft 9 st protokollförda sarunanltäden.

Årsmötet genomfördeE i Folkets Hus den 21 oktober med
Eedvanliga mötesförhandlingar. BI a beslutadeE om en
avsåttning av 2OO0O0 k! til-l en verksanhetEfond. och
det bjöds folkrock med chrigter Lundh och orkegte! Kalabalik.

vårmötet genomfördes i FolketE Hua A-EaI den 18 maj.
verksamhetsplan och budget antogs, Leif Andersgon från
otl'mpiaskolan beråttade om en resa till RyEEland med
Ekolungdomar från Helsingborg Eom ABr hjälpt titl
att finanEiera.

Avdelningen har under året haft 130 organiEationer
och föreningar som medlemmar/samarbetspartnerE.

l.ledl€ooer

P€rsoDeI
adD.

OILe Borg anEtälldee efter vikarariat son Etudiegekreterare.
Eva BengtsEon har arbetat deltid med facklig verkEamhet.
Konstnären Manouchehr sassanian har praktiserat under året.
Vaktmästaren Per Rentschler avled i- februari -93.
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till3vl.dlrc- Ingeborg Balhuizen 8Pråk
alrtåUda Lena OhlEEon 3pråk
clrkall.dars KerEtin PerEBon Eömnad

Bo Pålsson muEik
ulla-Karin stamvik 3Pråk
Inga-filt HaLl ekonomi
Björn TuveEEon-Alrn muEik

stådp€rsoaal conny Eliasson
gillbritt Jottansson- Linda NordEtröm
Marie ReEsner

ii"vriga - ca 200 cirkelledare har varit obj ektsanställda. ABF har
desautom haft flera praktikanter, beredskaPs- och AIU-
arbetare i tillfätligt arbete under året.

UtbiJ.alaing Utbildning har genomförts för ]edare, Peronal och förtroende-
m m valda. v! har också haft ett flertal möten, kurser och

konferenser om olika ämnen och verksa$hetEomtåden. Det har
skett i avdelningens, förbundetE och distriktetE regi.
studieresor har planerats och genomförts och vi har haft
begök av ABF galland, ABF Solna och Ko(ununal,
avd 1O från stockholm.

Expaditio!, Expedition och studielokaler har funnits i Folkets Hus.
m m lokalerna på södergatan 76 har hyrts ut till diverse

organisationer. Keramikverksanheten har varit förlagd till

. 
Banckska villan. Förbättringar och ombyggnader har genomförts-

Propagatrda 12.OOO studieprogram spredg under året till hughåll'
organisationer rn fl. Dårmed bröts en mångårig tradition om
utEkick till alla hushåll i kommunen. rstället övergick vi
tll,l mer riktad information i form av annonEer,

clrklar

informatione- och studiefoldrar, rekl-ampelare, lokal Tv-
reklam och näEadiosändningar m m.
vi har haft ca 250 prenumerationer av tidningen Fönstret till
cirkelledare, medlemsorganisatLoner m fl.
studiekonferenser och uppsökande verksamhet har
genomförts av olika studiekornmitteer. Tidningarna har haft
några positiva artiklar om ABF. verksarnhetsåret Etartade vi
med en lyekad utåtriktad familjedag och upptakt i FolkParken
den 30 augusti. I samvetkan med Folkparken bjöd vi in allmän-
heten till öppet hue med kulturuPPleveleer och utställninqar.

cirkelverksamheten har ökat under året. Det beror i hög grad
på ökad cirkelverkEamhet för arbetglöEa Lo-medlenmar. Det har
;kett santidigt Eom den fackliga studieverksamheten minskat på
grund av bortfallet av det kolLektiva vuxenEtudj.estödet.
Kval-iten på studierna har förbåttrats genom ledarutbildning,
bättre hjålpmedel, studiematerial och lokal-er. Många Europa-
Ee cirklår med förel-äsningar har genomförts under året.

Kulturverksamheten har varit omfattande med många fina
kulturprogram. vi planerade mer av föreläsningar vilket
det ockgå blivit. Rockmusiken har har nu blivit en etar
etabLerad verksamhet. De tidigåle Projekten har Lett tlll
att vi nu alltmer Eer lokal,a röreLger av rockverkBamheten
vj. har haft en hel det bra verkgamheter för barn och ungdomar
och samarbetat med olika grupper. och vi har eom vanligt haft
Eamarbete med våra ku lturinstutit ioner och Folkparken.
Unga örnar genomförde en rysk cirkuEskola rned ÄBFE stöd i
A-salen, och Arbetarteatern har åter startat verksamhet.

KuItur
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l(urrar och'
ko!tarlEtat

löraå!.J nJ,ag

uppdreg!-
utbLtitaingcn

Foltota Eus

A-6alctr

iiwrJ'ga
bätrd.1a6r
i kortbot

vi har begränEat antalet kurEer till förrnån förcilkelstudierna
en det kuieer och konferenEer on Etudier har genomförtE I
Eamarb€t€ med våra nedlemEorganiaationer.

under året hat det nest handlat om utförEäljning av vävstota!-

uppdragsutbildningen har vari-t mYcket begränsad. Det har
genomförts två kurser för yrkeEförare i utlandstrafik. uen vi
har utöver detta haft en del uppdrag att boka konferenser och
ordna hotellrun m m åt olika grupper uti.från.

Uthyrningen av lokaler har varit omfattande. Både vad avser
tiLlfäl]-iga och mer permanenta uthyrningar.
z igenarpråj ektet som pågått j- flera år i B-sal'en EadeE
upp under våren 93 och flera andra organisationer har viaat
intregse av att f,lytta i-n i olika delar av huset. D-Ealen
har rustatE upp och Resosalen har förbättratE. !arm, hiEE-
tåg och port i trappan har installerats.

Flera förbättringar har vidtagits i A-salen för att öka
uthyrningen och kvalit6n på lokalen. Ny belyEning' ny
Ljudanlåggning för tal, nya draperier, och förbåttring
av Ecenen och en musikanläggning för att nämna en del.
I A-salen har åBF deltagit i internationella fester'
ftyktingEeminarie, Rockstafetten 93 och ungdomsdiscon.

vi skaffade nya datorer och progran för administlation m m

En ny omfattande politikerutbildning genomfördes med
Etudiecirklar och många kvalificerade föreläEare.

Rättviseproj ektet med Lo har gått bra. skådeEPelaren Roland
JansEon inledde med arbetgPlatsturn6 och möten.

Europa och Ec-cirklarna har kompletterats med flera
intresEanta föreläsningar. vi fick ett särskilt bidrag
för Ec-studier och förgtärkte rned ledare och litteratur-

uånga ville att ABF skulle drj.va det nya biblioteket i Påarp
på åntrepenad. Detta EkaPade myeket intreEEe' förhandlingar
;ch debatt gon också kom att sprida Eig på riksPlanet.

ABF avdelningarna och ABF distriktet i skåne tvigtade om
stödet till, Unga örnar skulle utgå till kretEen eller
uö-diBtriktet. vi klarade ut tvisten på ett positivt sätt.

Ett nytt spännande flyktingprojekt påbörjadeg våren 1993.

vi påbörjade ett Eärskilt kulturprojekt för arbetslösa
Lo-;edlerunar med anslag från statens Kulturråd.

TillsammanE med Lo-EkoLan örenäs genomförde vi en
utbildning för fast ighetsperEonal i HsB.

Tidningen Fönatret hade ett intressant kuLturreportage
om tlelslngborg där vår avdelning deltog.

Styrelsen beslutade bygga ett nytt kök för matlagnings-
cirkla! m m i Folkets Hus A-saI.
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SLUTORD

Den 30 augusti 1992hade vi stor upptakt med öppet hus i-Folkparken.
Allt fungeåde bra och var väl planeiat ör studiestarten. Sen kom
räntechocken och Sverige stannade upp. Det blev en oroväckande trög
start i september. Fram i oktober-november lossnade det emellertid
och allt återgick till hur det brukar se ut under hösten. Det märktes
dock att de fackliga organisationerna kände av slopandet av vuxen-
stuäiestOa"t. Videt i sin tur innebar att nästan all iacklig studie-
verksamhet på dagtid upphörde. Det började dock i viss mån efterhand
att ersättas 

-av 
studier för arbetslösa LO-medlemmar och de s k ALU-

projekten kom igång. Därmed blev det under våren 93 fullt upp med
iirklar och aktiviteter även dagtid i hela huset.

Trots försämringar av både stats- och kommunbidraget har vi haft
bra ekonomi uniier året och kunnat genomföra planerade investeringar'
SSU och LO-sektionen flyttade in i våra lokaler på Södergatan 76.
Därmed hade vi åter full uthyrning av lokalerna. Uthyrningen av
A-salen och övriga lokaler i Folkets Hus har gått bra vilket
inneburit att vi oökså haft råd att förbättra och rusta upp flera
lokaler och skaffa nya möbler och övriga inventarier.

Vi har genomfört ledarträffar, målsamtal och utbildningar i syfte
att höjfkompetensen och förbättra kvalitd och service för deltagarna.
Vi työker också att vi haft bra informations- och propagandaverksamhet
med studieprogram, radiosändningar m m och nått väldigt många människor.

Om man tittar i backspegeln och jämför med vad vi skrev i vår verksam-
hetsplan så kan vi säga att vi klarat det mesta förutom att göra en
egen tidning. Både vad gäller verksamhet och ekonomi har vi-giort ett
båttre resultat än väntat, vilket är särskilt glädjande i dessa tider.
Samtidigt som vi lyckats genomföra viktiga satsningar för ökad kvalit6.

Vi arbetar vidare med vårt motto att ABF skall vara det bästa studieförbundet
med de bästa cirkelledarna och de bästa studielokalerna. Nöjda deltagare
som återkommer till ABF är det bästa sättet att mäta om vi lyckats.

Styrelsen tackar deltagare, ledare och personal för ett bra verksamhetsår.

Uno Aldegren

Karl-Erik Andersson

Carl-Johan Wassholm

Rangvi Cimmerbeck-Gran

Olli Tammi

Thore Nyrdn

Sune Bromd

Kerstin Aghammar

Evert Jönsson Stig Karlsson

Harry Löfgren
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vrnxsm,mrrm r SIFT'ROR

STTJDIECIRKLAR

835 st cirklar meil 7926 deltagare (varav 4727 kvinnor) vilket blev 2t275 studietimmar totalt.

Målsnrpper antål cirkl antål delt

10 okändmålgrupp

11 invandrare

12 handikappade

13 kortutbildade

14 cJedarerförtr valda

15 barn och ungdom

90 övr folkbildn verks

Arbetshsa

10 okiind målgruPP

11 invandrare

13 korttidsutbildaile

15 barn och ungdom

KI'LTTJRPROGRAM

För.eläsningar

sång/musik

dramatisk framstiillning

filrn, foto, bild

utställningar

tvårkulturell

456

15

43

169

1

88

4

26

L2

24

1

585

15la8

tz22

4726

32

2984

1749

a6

84s

1t

Totalt 157 arrangemang med 20fi)3 deltagarc (122 {a distr' 35 intern)

Arraneemangstyo antal arr antal deltågare

2E

60

?3,

1

1

7

15E7

9754

46,25

40

EO

3917
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Avdclnitrg

HELSINGBORG

TILLGÅNGAR

Oms:in-
nings-
!illgåIlgat

Likvida rnedcl

BidragsfordriDgnr

Fakturafodringat

Förskottsbctalda kocbådcr
och bcdåklrdc i å1(r..

Övriga ko(fistiga fordr.

lagcr

2 .207 57 2 1 sA\Sl!1

2 '104550 137 03 J

3 135665 34588D

4 1178't6 66339
5 240549 241 187

6 5166 10880

Anlägg-
nings-
tillgåIlglr

Värd€p!pper

Utrnnade lån

Maskinea och iDvaaudar

Fastighctcr

7 15000 15nnn
8

1
9 150000 107000
l0

Surnne tllgtagr. ll 3.116318 2.488860
SKI]LDER OCII EGET KAPITAL

b

{-..

'Z_,'.*r-l'

Kort-
fristiga
skuldcr

Fåkut-askuldcr

lei:iknådc kostEdcr och
ti.skotrsbctå.lda intålacr
Pclsonalens sLrtE och
socia.h avgiftcr

Öwiga kortfristiga skuldcr

t2 39',1269 95346
l3 904719 875610
l4 280896 257 89 5

l5 37 82 219118

t.ång-
fristiSa
sk ldcr

UtDyttjåd chcckähingstr

Edrållna lån

Ö\Tiga långft isti ga skuld.!

l6

t1

?
l8 240926 2237 0?

Rascnrcr

Bidargsrescw l9 ?nnnnn znnnnn
20

)1

Fondd och
egcl kapital

4
Fondcr

Balanscral tesuhål

Redovisåt rrsultat

22 550000 2nnnnn

357 189 248954
24 247 9 17 108235

Sumrnr skuldF och e8.t k pitrl 25 3.116t18 2 . 4488 60

Bcviljad chc.kdiknin gshrdil

Ansvanfööindclscr

Sriillda pantcr

Revisionsbcrlittalsc bctråffardc dcnna år'sr.dov$nlng har avgivlts



årsboksiur
Avd. 7 6 RESI,ILTATR]iKNING

Avdclnirg

HTLSINGBORG

Rx
ff

Dcaå år

1992-07 -0t - 1993-06-30

:-örE8&rdc &

199 1-07-0 l - 1992-06-30

l. Cirbi-
vcrl-
sånhci

Dcltaganntäktat

Erhålna bidräg

V.rksåmh€Gkosriådcr

I l851090

313 01 31

1508481

J229162
4 46'19 27 49 3287 A

3 3184886 J212199

2. Kultur-
vert-

D.ltågarintikrc.

E hål.lna bidrag

vcrksamhctskosdladcr

4 347515

23804(

2 6 BO41

155899

5 490J56 289 104

6 5 99 825 4A 124 6

J, Ulng loLt-
bildnin95-
v€*så$jtct

VedsrrnlEtsintäkEr

FJhåIna bidrag -

vcrksrrfictskoslradcr

1 33 541

8164t

4601 6

51 554

8 107 160 8J529
9 59141 71991

verkrarnhct

vcrksamicbintiihcr

ErhåUoa bidrag

vcrksarnhcbkoslradct

10 15401

1194t

686220

541 62

l1

3458 631458

5. Admini-
sE-ation

och
lokålcr

Admrnrstr4rons- ocn
lokalinuktcr

Erhållna bidrag

Anstiilldå och f iinlocndcvalda

Ölriga kos!nadci

l-okalkostnådcr

l3 1142402

-328902E

89 8432

-J263 562

l4
9 082.1 6 836588

15 251229 4 -Zi {t63 5 tt

l6 171666 901655
tl 20497 46 -17 5051 3

Ofördcladc
bidEg och
avgift.r

Medlcrnsavgiftcr

Erhållna bidrag

t8 37 1J 45

t7 1t 4:
3839 40

J839 4019

Resultåt liir€ avsktivDiDg!|' 20

280000
54408].

311654

617 7 55

Avskivningår
5

Avskrivningar 2l - 28000t - 311654
V€rlcsehh€tans resultat 22

252195
26408:

1 5 4210
J06101

Finansicila
intiiktcr och
kosaDdcl

lntåklsr:intor

Kostlladsriinior

23

239 59 4 11488924 12601 i9321
R.sulLt cltrr rii.Dtor 25

4 0029 9

50J 61 1

27 1498
420990

Extraordinära
intåkcr och
kostnådcr

'r,.

t;

Extraordin:ira int:kEr

Extraordin?irå kosuladcr 39 8819 21446227 1480 57036
Rcsultat fdr! bokslutsdispo6itioncr

- J50000

90249 C

200000

6)5452
Boksluts-
disposlrione. 1

1

Rcscwcrin gar -

AYskivningår övcr plan

29

- 65451930 - 30457 9 J27 211

Redovisat resultat 3l 247 9 11 241911 1 082J 5 10823 5

SICNATURER .---\
Styr€lsc: . Ot ,

--" '',/,.H
/*, 

r _.,

lle ;1,!

tntrområd22 D€na år % Fö€gå.nde år %

32 Kurs- och dcllagarindhcr

Erh.ållna bidr'Åg

Övriga inciLcr

Mcdl.rnsavgftcr

2249553 22 2501 53 5 24

5961119 57 6143324 59

Revrsorer: 3l 1794896 11 324140 13

35 311345 4 383940 4

l5 4383613 100.0 1035A9i9 rm-0



Revisionsberättelse

för

. ABF HELSINGBORG

Räkenskapsår 199247 4'l - 1993-O6-tO

Vi har granskat räkenskaperna och styrelsens ålsredovisningr tagit del av
protokoll och övriga handlingar som lämnar upplysningar om avdelningens
ekonomi och förvaltning. Granskningen har utförts enligt god revisionssed-

Vi tillstyrker,

att resultaträkningen och balansräkningen faststäIls,

att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt

att styrelsene ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg den 23 septembet 1993

&**t9A
Monica Swänd


