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ABF Helsingborg

Verksamhetsberätlelse l iuli 1995 - 31 dec 1997

Uno Aldegren ordförande Arbetarekommunen

Evert Iönsson v ordforande Kommunals s-förening

Karl-Erik Andersson sekr. t o m okt 96 Elekrikerlorbundet
Rangvi Cimmeöeck Kvinnokiubbarna
Stig Karlsson Arbetarekommunen

Oili Tammi Kommunal (andsting)

Cari-Johan Wassholm Arbetarekommunen

Gun-Britt Andersson Kommunal, (kommun)

Kerstin Aghammar personalrepresentant

Anette Linden
Katja Rajala
Remi Jönsson

Arbetarekommunen
Handikapprörelsen
LO-sektionen

Uno Aldegrerq Evert lönssorl Karl-Erik Andersson. Karl-Erik avgick

i oktober 1996 och ersattes av Carl-Johan Wassholm.

Tomas Nordströrn, som ingår i styrelsen och VU.

Kjell Lundin och Monica Sviird. lvlonika har varit sjuk under året.

Hans Johansson och Jan-Erik Karlsson har varit revisorsersättare.

Per Hallberg, Lindebergs revisionsbyrå" har reviderat på uppdrag.

Styrelsen har haft 15 möten och VU har haft 12 möten.
Dessutom har styrelsen haft planeringskonferenser.

Ärsmötet genomördes den 25 okober 1995 på Stadsteater4 och

halvrårsmötet genomfordes i Folkets hus den 29 maj 1996.

t20
Avdelningen har haft Tlnedlemmar. Diirutöver har vi samarbetat med

många olika foreningar och instutioner under verksamhetsåret.

Avdelningen har haft 12 anstiillda på expeditionen, 8 tiilsvidareanstlillda"

och 131 objeksanstiillda cirkelledare och 4 städerskor. Dessutom har

vi haft ett 70-tal chkelledare i cirklar diir cirkeln ersåtts på olika sätt.

Styrelse och expeditionspersonal har genomgått en tredagars kompetens

utvecklingskurs. Cirkelledare och städpersonal har deltagit i fortbildning.

Studielokaler och expedition har framforallt varit forlagda i Folkets hus.

I Banckska villan har vi haft ABFs keramikverkstad. Lokalema på Soder-
gatan 76 sades upp efter l0 år vid årsskiftet 95/96. Hösten 1995 och våren

1996 hyrde vi studielokaler på 4 vån. i Riksbyggens hus på Jzimvägsgatan.



Folkets hus

Propaganda

Kultur

Kurser
mm

Avtalet med kommunen om skötsel och uthyrning av A-salen mm har
omtecknats. Det innebiir att ABF tagit ansvar for fortsatt skötsel och uthyr-
ning av A-sal, D-sal och kök. UnderhäI, reparationer och smiirre ombyggna-
dsarbeten görs i samarbete med kommunens fastighetsägare och forvaltare.
Under det gångna verksamhetsåret har det varit mycket lorhandlingar och
tvister med miijökontor m fl om buller och ljudnivåer i A-salen.
En örening for Folkets hus viirmer har bildats under året, och denna nya
ft)reningen genomlbrde ett uppskattat 90-års jubileum den 2 dec 1996.

Studieprograr4 programblad och annonser m m har deMs tagits fram i sam-
arbete med Mediarådet. Dessutom har vi anviint såvtil centralt som lokalt
producerat informationsmaterial. Dessutom har vi giort ett eget
informtionsblad.
Vi har deltagit i flera utstlillningar, varav Riksutstiillningars om Altzeimer i
Stadsteaterns foaje rönte mest uppskattning och skriverier.
ABFs tidning FOnstret når ca 300 prenumeranter i kommunen.

En miingd kulturprogram har genomforts. En del helt i egen regi, men de
allra flesta som vanligt i samverkan med olika medlemsorganisationer,
kulturinstitutioner, fria kulturgrupper eller enskilda personer.

Kurser och konferenser har framforallt riktat sig till cirkelledare och
studieorganisatörer. Dessutom har vi genomfört olika seminarier och
öreliisningar i egen regi eller tillsammans med andra. Vi har också
deltagit på en del av det som genomforts i ABF Skåne och forbundet.

ABF har deltagit i många olika projetr. AlU-verksarnheten tillsammans
med LO-sektionen och arbetslöshetsprojekt har varit de mest omåttande.
Dessutom har vi haft projek med bostadsorganisationer, servicenämnder
och andra kommunala instanser inom vitt skilda iimnesområden.

Proj ekt

ABF verksamheten i siffror hösten 1995 och våren 1996, samt hösten 1996.

Det åir unill att vi redovisar eu och- ett halvt år. Det beror på att vi fran den 1 jan 1997
övergår till kalenderår efter att i alla år tidigare planerat och redovisat verksanrhetsår
host och vår. Detta måste beaktas ntir man jiknfor ft)regående siffror, alltså 94195.

61750 studietimmar (varav 14348 for arbetslosa)
554756 deltagartimmar

öwig folkbildning (iir en hel del möter1 seminarier, kurseq konfernser m m som genomft)rs
men ej iir bidragsgrundande ör stats- och kommunbidrag, och diirfor ej behöver redovisas).
arbetslösa

230 kulturprogram
15248 deltagartimmar



Slutord

Styrelsen har pratat en hel del om utviirdering, uppfoljning och redovisning. Niir det
giiller budgetuppftiljning och ekonomiredovisning har vi funnit bra former ftir detta.
Något wårare iir det att finna bra modeller ftir hur vi skall redovisa planerad och utford
verksamhet. Rapporterna på styrelsens möten och vid representantskapsmöten kan ofta
bli svåra att stiilla i relation till vad som planerats. Men en utveckling till det bättre kan
skönjas och vi kommer efterhand att fii allt bättre modeller.

Arbetslösheten har dominerat mycket av ABFs verksamhet och ekonomi. ALU har
blivit ett begrepp efter flera år. Inte minst LO-sektionen har uttryckt stor uppskattning
ör de insatser vi giort för manga arbetslösa. Kvaliteten på AlU-projekten har blivit allt bättre.

Folkets hus har verkligen giort skäl ör namnet. Folkbildningen har dagligen satt sin prägel
på huset och det har skett en stiindig utveckling av miinniskor och lokaler i huset. Husets
90 års jubildum visade också vilken stor betydelse ABF har haft och har for huset.

B-salen har blivit en atelj6 ör konst och konsthantverlg och den gamla Resosalen (F-salen)
har blivit ABFS tredje och nyaste datalokal. Ledare, personal och styrelse har fiitt utbildning.

Styrelsen tackar medlemmar, ledare och personal for ett längt (lYz) och fint verksamhetsår.

#n€({*2.-

tue,
Anette Linden

'//i/ t t, .!li, l4r-L,--
Stig I(arlsson

M;4/**
Kerstin Agframmar

Katja Rajala

hrl-Johan Wassholm



Revisionsberättelse
ftr

ABF Helsingborg

Råikenskapsår 199 5 -07 -01 - 199 6-12-31

Vi har granskat r?ikenskaperna och styrelsens årsredovisning, tagit
del av protokoll och öwiga handlingar som liimnar upplysningar
om avdelningens ekonomi och forvaltning. Granskningen har uffcirts
enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker:

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens ftirslag samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret

Helsingborg den 1997-03-12

+r'- (',"k (,,J,'o../
Jän-Erik Karlsson

a.f

- Kjell Lundin 
"-,-<,-^--



BALANSRÅKNING

IABF 
Eelsingborg 076

I 
n"a 

lo"tt 
L

nr 1996-12-31
lro.es 

lr

I99i46-30
I

TILLGÅ\GAR

Not

Omsfi-

ningstill-

gånCar

Likvidå meddl I 7t1297 I +83 000

Bidr-.gsfor&ingr 2 172 t1'7 305 000

Kundfordringår 3 633 337 i63 000

Föfltbet kost r o uDpluDna int 4 2l+ 512 167 000

Ö!r kor6istiqa ford.ingar 52 068 38 000

l,,'ce' 6 5t {33 1 837 794 73 000 2 +29 000

Ardåeg-

ning!-

tilleånqrr

Div låndinier fordrinqar I l5 000 15 000

I Illåskiner o ifl ventarier E I 815 539 l32l 000

Bvegtlder o öw ån eeefldorn 9 I 930 539 I 336 000

Summ:r till!insrr l0 3 768 J33 3 765 000

SKULDER OCE EGET I(.IPITAL

Kon-

frisriga

Bidrresskulder lt i0 000

Lcver]ntör.r l2 132 173 169 000

Lpplupnr kosrn o tirurbet int l3 I 165 67+ I 3i5 000

Lönersdne lir De6onrl l{ l7i 107 152 000

öiisr konthstier skulder l5 3 +87 I 17{ 1+l t 000 1 710 000

Li.ngliislig.r

skulder

L'invnid .\BF-kr.dit t6

2 ö,Tiq3 lindristisr skulder l7 2+0 299 2{0 299 2l{ 000 214 000

Resenet tkumulerJd övetJrskivnine t3

l9

Ecet

krynal

J Fonder 20 I 260 000 I 110 000

Balftsel-rd vinn elldr ldrlusr 2t 73t 176 666 000

Redovisåt resulld 22 62 n7 2 053 593 65 000 'I 841 000

Summå skulder och e{et krDitd 23 3 768 3J3 3 765 000

Bevilird .{BFlimit 24 0

ånsvrn6rbindelser 25 0

Stilld! ranr.r 26 0



RE SULTATRÄKNING

AB Helsingborg 076 Konto-

crutt

Rad

f

Dena år

1996-12-31

Förrg år

1995{6-30

.\-ot

Deftagarintiket 30 I 6 055 000 2 825 000

Stalsbidrac 3l 2 5 018 000 3 063 000

Lirndstingsbidråg 3

Konmunbidraq l3 4 2 .13 5 000 r 58{ 000

4 Öwiea intåher 3J-38 5 2 307 000 2 259 000

Örriqa bidrac J4 6 2 556 000 2 030 000

Summr intiikter 7 l8 371 000 ll 761 000

Måterialkostiader 4049 8 I 949 000 l 015 000

50-59 9 l1 516 000 7 285 000

Lokaler. inve tålier. fa$ieherer 604t.n l0 2 266 000 1 7.10 000

4 Kontorskostrader 6S8 ll 821 000 501 000

Fiikter. trrrrsooll. resor 10 t2 139 000 176 000

\lrrkrEdsrörine 71.72 ll 678 000 r09 000

Divers. konnader 73-76 l4 506 000 320 000

Summ:r kostn:rd€r l5 l7 875 000 I I .t.+6 000

Bidrae &.in lidisare år 78 l6

Resultat fiire :rvskrining:rr T7 {96 000 315 000

Avskrivning enli4 plxn 19 l3 580 000 280 000

Verks:rmhetens resulttt l9 -8.1 000 35 000

Finfsiellå ;ntlker 80 20 299 000 221 000

Firmsiellå kostnadn 8l 2t 3 000 5 000

Resultat efter finansiellt 212 000 251 000

E\rraordin:in inl3kter 83 23 7 000

E\hordinåla kostnader 84 2.4 3 000

Result:rt fiire bokslutsdispositioner 212 000 255 000

Förilndring rv reserver 8S 26 150 000 190 000

Redovisrt r€sultat 27 62 000 65 000

.{ntal deltaqånirnmar i sNdiecirkel 554 .348

ånlrl delraeåniimår i kulturDrossm 29 15.?48

Antal dellaeaninrn.r i ö\de folkbildnine 30 408

"'* 
H,&/r,t, l. t

{
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ABF Helsingborg 076

NOTANTECKNINGAR

Bilaga till bokslut 950701 - 961231.

. l. Maskiner och inventarier.
' Ing.saldo

- Anskaffir.viirde- 
Avskivning
Reswåirde

1321368
l074t7t
- 580000
1815539

2. Öwiga lanefristisa skulder
I beloppet ingår Resofonden l/ 122269

Personalfonden 1/ I 18030
l/IVlotsvarande summa ingår i likvida medel. 240299

3. Av årets resultat har 150 tkr tilllorts
likviditetsfond.
Fonder ifran tidigare år I I 10000 tkr.

4. Ökning av Alu verksamhet.

5. Avskivningsprincio.
Installation av köh el och larm, ombyggn.av exp. och entrö 10 år
Möbler 10 år
Öwigt 3o5år.

l8l5s39

240299

1260000


