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OlliTammi
Stig Karlsson

', Sune Bromm6 har avgått '

b crsättare frr ett år avgående Katja Rajala
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VER KSAM H ETSB EHÄTTE IS C
1 JULI 1994 - 30 JUNt 1995

Uno Aldegren ordf
Evert Jönsson v ordf
Karl-Erik Andersson sekr
Ragnvi Cimmerbeck-Grahn
Stig Karlsson
OlliTammi
Carl-Johan Wa$sholm
Kerstin Aghammar
Alette Nilsson
Sune Brommd, avgick

Linda Hoffrnan, avgick
Maj-Britt Norberg
IGda Rajala

Uno Aldegren, Evert Jönsson och Karl-Erik Andersson

Tomas Nordström, ingår i styrelse och VU.

Monica Svlird och Kjell Lundin som i sitt arbete anlitat Per Hallberg fran Lindebergs
revisionsbyrå. Hans Johansson och Jan-Erik Karlsson har varit revisorse$ättare.

Sryrelsen har under året haft 10 möten samt en planeringskonferens.
Verkstiillande utskotter har haft 10 möten.

ÄNmötet genomfördes i Folkets hus A-sal den 26 oktober 1994.
Vårmötet, halvårsmötet, genomfdrdes i A-salen den 17 maj 1995.

Avdelningen har haft 131 organisationer och föreningar som medlemmar under året
och samarbetat med flera öwiga föreningar och instutitioner som vi haft olika samar-
betsavtal med.

Avdelningen har haft 12 anstiillda på expeditionen. 8 tillsvidareanstlillda cirkelledare,
203 objekaanstiillda cirkelledare och 3 stiiderskor.
Hasse Jakobsson gick i pension våren 1995.

Utbildning har genomförts enligt planering för ledare, personal och förtroendevalda.
Siirskilda ledarutbildningar har genomförs ftir de som leder cirklar för arbetslösa.
Personalen har framftirallt delagit i språk och datautbildning. Funktionåirema har
deltagit i ledarutbildning med inriktning på service och kvalit6. Stiidpersonalen har
haft utbildning och introduktion av nya städmaterial.

Arbetarekommunen
Kommunals s-fdrening
Elektrilcerf iirbundet
Kvinnoklubbama
Arbetarekommunen
LO-selcionen
Arbetarekommunen
personalrepr
personalrepr

Livs

Industrifacket
Kommunal
Handikappoig.

Utbildning



Expedition
och lokaler

Folkets hus
och A-salen

Propaganda

- Sndiecirklnr

Kultur

Kurser och
konferenser

Projekt

Studielokaler har i huvudsak varit föriagda till Folliets hus diir ocksa ABF expedi-
donen hnns. I Banckska villan har ABF en keramiklokai. Lokalema på Söder_r:lran

76 har ABF hyn ut i andra hand till olika organisationer.
Upprusming och ibmyelse har genomt'öns av lokaler och inventarier.

ABF har investerat, i samarbete med iastighetsägaren (kommunen), i en helt ny grind
i ponen samt nya dörrpanier och fönster i entrdn till Folkets hus. Dessutom har golv
och väggar renoveran och bytats. Kosmaderna för satsningarna på A-salen har
bödat betala sigmed ökad uthyming. I ansluming till A-salen byggde vi en tvättstuga
våren 94 som eit stdd till städning och underhåll. Vån kök lick också utökade till-
lagnings- och seweringsmöjligheter under året.

Studieprogram, annonser, utstiillningar, radioprogram, upptaktmöen atlischering,
skyltning och studiekoferenser har varit de dominerande inslagen i vårt sätt att pro-
pagera för ABF och folkbildningen. Genom Tidningen Fönstret når vi ca 250 prenu-
meranter i Helsingborg.

Vi har haft en omfattande studiecirkelverksamhet under året i många olika iimnen.

Genom alu-projekten har det kommit fram nya ledare och cirklar. Särskilda anslag
har anvåints för arbetsmarknadsanpassade studier i samarbete med LO-sektionen,
California och Team Work. Våren 95 gjorde vi ocl<så en lyckad satsning på musik
för bam- och ungdom med en siirskild folder/inbjudan till skolungdom.

Många olika typer av kultulprogram har genomförts under året. Barn- och ungdoms-
program har prioriterats och intresset för föreliisningar av olika slag har blivit allt
stöne. Kulturprojekt har genomföns med siirskilt stöd fran distriktet och Statens

kulturråd. Ett par konstuståillningar resulterade i att ABF köpte in lite ny konst till
våra iokaler. Våren 95 engagerade vi oss i en nybildad kulturförening på Dalhem,
och hösten 94 gav bl a stöd till Röda Kvarns teaterpj?is "Vi bemlar inte".

ABF har genomfijrt olika kurser och konferenser under året. En del av dessa har
gjorts i samverkan med medlemsorganisationer. Det mest lyckade exemplet var
Viill?irdsforum som ABF giorde tillsammans med handikapporganisationema.
Vi gjorde också en konfercns om miinniskoviirdet och bjöd in olika miinniskor iian
föreningar och kommunen.

Ett s:iffkilt frivilligprojek startades upp på Viistra Berga hösren 1994 i samarbete
med kommunen, Riksbyggen och HSB i en triliggande f d parkieksiokal.
Denna verlsamhet kån bli inledningen till en uweckling av studie- och
kulturverlsamheten i våra bostadsområden.
Under våren 95 påbörjades också ett treårigt samarbetsprojekt med Riksbyggen.



ABF verksamheten i siffror 1994 / 1995

Studiecirklar och övrig folkbil.rning

ABF har genomfttrt 1 120 studiecirklar med l0 424 deltzgare, (varav 6 371 var kvinnor).
Det blev sammanlagt 41 zl42 studietimmar, eller 383 070 deltagartimmar.
De dominerande målgrupperna har varit komrtbildade, handikappade och invandrare.

I öwig folkbildning har vi haft 9 olilca gmpper med 139 deltagare under I 13 snrdietimmar.

För gruppen arbetsliisa har vi genomfdrt 327 studiecirklar med 2 986 deltagare (varav 169l
kvinnor). Det blir 15 899 sodietimmar och 155 713 deltagartimmar.

Kulturprogram

232 kulturprogram har genomförts med totalt 53 659 deltagare och 15 382 deltagartimmar.
Dessa fördelas pä 117 program med sång / musik' 30 program.med föreliisningar -

31 program med dramatisk framstälning
26 wärkulnrellaprogram
3 program med fikn/fotolbild

20 utstälningsprogram
4 dansprogram
I litteraturprogram



Slutord

Vad ville vi och vad har vi gjort? Det är de klassiska frågoma när vi skriver
verksamhetsberättelse och lägger eu nytt år'till ABFs historia.

Ofta vill vi mer ån vi orkar. Men lika ofta kommer det till oplanerade sa.ker som
vi tar tiil oss därIör att det.passar bra till ABFs profil. Verksamhetsplanen och
budgeten har klants bra inom ramarna och har 6ljts upp vid varje styrelsemöte.

Den största satsningen har skett på mfumiskoma i ABF, ABFarna. Cirkelledare,
personal och förtroendevalda. Dessa ville vi sårskilt tillvarata och utveckla, vilket
vi giort med utvecklingssamtal, utbildningar och seminarier, Inom stiid- och vakt-
mästeriområdet har vi knutit tiil oss nya medarbetare och haft extra personal
i olika arbetslöshetsproj elt.

Mycket kaft och resurser har riktats mot arbetslöshetsprojekten som varit ett
prioriterat område. Och hår har det Hvts sfuskild ledffutbildning för att klara
cirklar och kulturprojekt för arbetslösa.

Målga kulturprogram har genomförts och särskilda satsningar har skett på barn
och ungdom. Flyktingprojektet har fortsatt med frarngång. En lyckad satsning har
skett, med särskiit bidmg, på Tråf$unkt Västra Berga. Möten och seminarier har
genom6rts om människovärdet.

Det utåtriktade arbetet har bestått av upptåktsmöten och många utstållningar och
annonser. Välf;irdsforum var ett lyckat och uppmärksammat arrangemang. Vi har
också synts och hörts på dejmässan, pensionärsträffar och fackliga möten.

Folkets hus och ABFs studiehem har fiitt rejäla ansiktslyft. Ombyggnaden
mot gatan och huvudentrdn blev lyckad, och invåndigt har det skett förnyelse
med konstinköp, nya möbler och en ny tvättstuga, bl a.

Styrelsen taclcar medlemmar, ledare och personal för ett fmt verlsamheeår.

//.,-, il"/aV'^.
Uno Aldegren'

/'*&*
EverflönsscF.',

korl &">u t&a;'.,..-.--
Kad-Erik Andersson
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Olli Tdmmi
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Stig ftarlsson

/4^w,fu,'nat/6f*
afaj-Britt Norbe#

arl-Johan Wasshol

Anette Nilsson



Revisionsb eråttelse
ft)r

ABF Helsingborg

Riikenskapsår 1994-07 -01 - I 995-06-30.

Vi har granskat råikenskaperna och styrelsens årsredovisning tagit .
del av protokoll och övriga handlingar som liimnar upplysningJ
om avdelniugens ekonomi och forvaltning. Granskningen harutbrts
enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker:

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

att resultatet disponeras i enlighet med sfyrelsens fiirslag samt

'att 
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret

Helsingborg den l1 september 1995

ilIonica Swärd2bg.w



RESULTATRÄKNING

AlFHelsiagborg 076 Ko to-

Ptuqp

Rrd

tr

D.r1å rr

1995{6-i0

Fö.rg It

1994{6-30

Not

Dchacdtidåkrt l0 I 2 825 000.00 2 822 000.00

$rabidrr{ I 7 3 063 000.00 3 lE t 000.00

L$dttiniFbidlas 3

Kofinultbiöig 33 4 I 584 000.00 I 682 000.00

4 Övrira intåhrr 35-38 5 2 259 000.00 I 930 000.00

Övriea bidåe 34 6 2 030 000.00 I 936 000.00

Summr intåliter 7 ll 761 000.00 ll 551 000.00

l,lardialkostradcr ' 4049 8 I 015 000.00 I 185 000.00

Personalkdgudat 50-59 9 7 285 000.00 7 t27 000.oo

Lokalcr, invarrrier, fasidacr l0 I 740 000.00 I 950 000-00

4 iionto{sk6tEder . 16{-68 lt 50t 000.00 320 000.00

Ffalcer. tsalrspoc Esor 70 t2 176 000.00 53 000.00

Ma*ra4rförirc 7t.72 l3 409 000.00 333 000.00

Dvarsa ko5ludar l4 320 000.00 310 000.00

Summa kostnader l5 ll 446 000.00 I I 2?8 000.00

Bidne fdn tidielre ir 78 l6 26 000.00

Resultat löre avskrivninqar l7 3 t5 000.00 299 000.00

5 Arakrivning enli4 plm 79 l8 -280 000.00 -280 000.00

Verkjrmhetens resultåt l9 35 000.00 l9 000.00

Fin rai.lh inclker 80 20 221 000.00 215 000.00

Fbursiclla ko6&der I -5 000.00 -i 000.00

Resultat efter fi nansiellt 22 251 000.00 2i I 000.00

L{rlordirtnr4 inrikr.r 83 23 7 000.00

E$no.dinår'r konnader 8,t 74 -3 000.00

Resultrt ftire bokrlutsdisDositioner 1t 255 000.00 231 000.00

6 FH rine av r!3.rvcr 88 -190 000.00 -170 000.00

Redovisat resultrt 27 65 000.00 6l 000.00

Art l dchaEtddnar i strdi.ciakel 2A 38i070

Antal d€lkca.&nnsr i kuhu.orogam 15382

Anrll d.ltrcadinEBr i örriu folkbildninp 30 68i

9507 RrS Ldt3l.lIJ
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BALANSRÄKNING

F Eelsingborg 076 Rad lDeiå år

ru' | 1995{6-30

TILLGÅNGAR

Not

Om&in-

ningnill-

gangzlr

Likid. mcdel I 1+83000 I133000

Bidraetrordrirgrr 305000 252000

Kundfordrirtar 3 363000 389000

Förlllb.t kostsr o upplupna int 4 167000 90000

Öw kordisiea fo.d.ircar 5 38000 68000

bgFr 6 73000 2429000 65000 1997000

Ar ågg-

ningF.

lillEånear

Div lång&istig fordrirg.r 15000 15000

I Maskirr o invensrier t 1321000 1081000

Bve6åd.. o övr fast eemdom 9 1336000 1096000

Summr iillsårslr l0 3765000 3093000

SKULDER OCE EGET KA?ITAI

Kon-

friniga

skuldcr

Bid.lgskulder l1 50000 1i7000

t2 169000 2000

LrppluFu kostn o lörurbet int t3 1335000 925000

Lönelrdr-r g 6r pe.son:rl t4 152000 l{0000

Öwiqa toltfristie skulder IJ 4000 1710000 60000 1264000

Linefrini93

rkulder

L'rnvttid .l.8F-kedir

2 Ölier låndrinica skuldir t7 2t+000 2l{000 243000 243000

Ackumuledd öva-avskrivninE l8

l9 200000 200000

Ecet

kapital

J 20 I I10000 720000

BalarEdfld vinst eller brlusi 2t 666000 605000

Redovilrt r.sultat 22 65000 l8+ 1000 61000 1386000

Summa skulder och eget krDital 23 3765000 3093000

Beviliad .{SFlimn 24 0

&rsirrsfööindelsdr 75 0

Stållda pa er. 26 0



ABF Helsingborg

NOTA}ITECKNINGAR

Biiagatill Bokslut 940701 - 950630.

.'.

l. Maskiner och inventarier.
l08l 196Ing.saldo

Anskafrr.värde 520 172
Avskrivning -280 0OO

.- Resrviirde 1321 368 1321368

2. Owiga tånefristiea skulder
I beloppet ingår Resofonden l. 126 675

.. Personalfonden 1. 87 819 Zl4 494
1/ Motsvarande summa ingår i likvida medel.

3. Av årets resultat har,24o tkx tillfdrts fond frr
likviditetsfond. Uttag personalfond med -50 tkr.
Bidragsreserven omf till likviditetsfond 200 tkr.
Fonder ifrån tidigare år 720 tkr. I 1 10 000

' 4. Ökning av Alu verksamhet.

5. Avskivningsprincip.
Ny installation av köh el och larm l0 år
Möbler 5 år
Öwig 3 år

/-- 6. Föriindringar av reserver.
Upplösning tidigare års bidragsreserv + 200 tk
Avsättning likviditetsfond - 200 tkr

likviditetsfond -240tkr
a- Uttag personalfond + 50tk 190000


