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Styrelsen har haft 10 sammanträden under året.

Verkstaillande utskottet har bestått av Carl-Johan Wassholm, Evert Jönsson
och Gun-Britt Andersson med Tomas Nordström som seketerare.
Dessa utsågs under året av styrelsen att utgöra styrelse for nya Resofonden
tillsammans med Kerstin Aghammar. VU hade 1l möten under 1997.

Revisorer
Kjell Lundin och Jan-Erik Karlsson har varit revisorer med Monica Sviird
och Hans Johansson som ersåttare.

Per lIallberg har reviderat på uppdrag av revisorema som godkänd revisor

Ärsmötet genornlördes i Folkets hus A-sal den 23 april med teaterfore-
stlillnngen Fången på.fyrm. Halvårsmötet genomfordes i samma lokal
den 26 november med 39 nåirvarande ombud.

Möten
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Avdelningen har under året haft 108 öreningar/organisationer som betalande
medlemmar. Diirutöver har vi haft samarbete med ett i5+al öwiga.
under 1997 iniedde vi ett arbete på att triiffa verksamhetsa{al med en del av
våra medlemsorganisationer. Det iir ett mycket tidskävande arbete som måste
utvecklas över liingre tid. Vi har även utvecklat mer av id€er om medlems_
rabatter och formåner och kommit igång så smått med detta.

Vi har genornfort visningar av internet och av nya datalokaler Industrifacket
har giort en lyckad studiesatsning tillsammans med ABF. Livs har startat
lördagscirklar i data som blivit en succ6.

Personalstaben har minskat under året. Vid årets slut fanns 11 anstallda på
expeditionerq 5 tiilsvidareanstiillda och ca 130 objeksanstiillda cirkeliedare
samt 3 städerskor. utbildningar har genomforts for olika personalkategorier i
syfte att uweckla personalen och hoja kvalitet och service i organisationen.
Flera förhandlingar har genomforts under året med våra tre avtalsparter samt
med arbetsmarknadsmyndi gheter.

Studielokaler och expedition har framforallt varit forlagda i Folkets hus, samt
keramikiokalen i Banckska villan. ABF har hyrt ut lokaler i andra hand till
olika hyresgäster i Folkets hus. En omfattande korttidsuthyrning har genom_

örts under året till organisationer och loretag av A-sale4 C-salen och D_
salen med kök. Småreperationer och underhåIl har gjorts under året.

Alu-verksarnheten har bidragir till ett effektivt utnynjande av lokalema.
1997 blev hela Folkets Hus röldiu, efter 9i år. En s,iirskiid terrass byggdes
for rökarna mellan 4:e och 5:e våningen. Vi fick tre nya studierum.

En bred folkbildningsverksamhet har genomlorts under året i form av studie-
cirklar, kulturprograra projekt, öretisningar, utstzillningar, gruppverksamhet,

möten och studiebesök. Vi har satsat ordentligt ör att nå ut med information
och propagera for vår folkbildningsverksamhet. Vi bytte till en ny rekiam_
firma och utveckiade studieprogram m m. M gjorde bl a lor första gången en
säskilt fin studiefolder ör barn och ungdom.

Förutom den extema informationen, som ofta diskuterats i AB\ har vi arbe_
tat en hel del i syfte att stiirka ABFs identitet i medlemsorganisationerna.

44489 studietimmar + 49 timmar övrig verksamhet har genomforts.

Det bfii 377052 deltagartimmar med 10343 deltagare i 1236 cirkiar.
33 1 kulturprogram har genomforts vilket motsvarar 21945 delt timmar.
Detta tir en ökning j:imfort med i996 både av cirkel- och kulturverksam_
heten.
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Slutord
1997 var det år som vi började på allvar med verksarnhetsår som kalenderår.
Det innebar att vi avslutade 1996 med att redovisa | % b d v s haiva 95 och hela 96.

I början av 1997 hade vi börjat få det kiirvt med ekonomin. Vi blev rvungna att kalla till örhandlingar
och varsla om personalminskning. Förhandlingarna resulterade i en uppsrigning inom varje avtalsorffåde.
En tvist med en advokatbyrå löste sig till vår fordel. Vi fick även göra andra besparingar, och lyckades
också få en ny hyresgäst i Hotell och Restaurangåckets sekJon.
Unga Örnar awecklade sin ketsexpedition i gÄplanet.

Styrelsen beslutade ta en limitansökan fian fttrbundskontot for au lättare klara likviditeten.
Reso-ABF fonden lades ner efter många år, och ombildades till nya Resofonden som mar helt överlät
till ABFs styrelse.

Det örsta årsmöiet på våre4 efter övergången till kalenderar, genomfordes den 23 april. Uno AJdegren
avgick efter 10 år som ordforande, och Carl-Johan Wassholm valdes till ny ordforande i avdelningln.

Avdelninges forsta riktiga EU-projett startade i samverkan med AoF i Norge, wå spanska och en tysk
organisation. ABF la ner mycket tid och rezurser på det nystartade kunskapslyftet, tyviirr utan något
resultat for egen del.

ABF gör nya studieproganL afEscher m m tillsammans med en ny reklamfirma i stan. Lo-datom blir
ett nytt begrepp och vår avdelning firms med från början i LOs centrala referensgrupp. Resuitatet blir en
markant ökning av datästudierna. Invandrarverksamheten blir betydligt ban e unier år"t. En bra sats-
ning genomftlrs också tillsammans med handikapporganisationem4 PRO, fackforeningar, Solidar och
bostadsorganisationerna.

ABF utsfiillningen Mad o Mylla visades i A-salen. A-salen såvzil som öwiga lokaler lor egen anviind-
ning och uthyming har använts flitigt under året.

Styrelsen tackar medlemmar, ledare och personal lor ett bra verksamhetsår
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