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Möten

Sida {



Medlemmar

Personal

Informa-
tion

Lokaler

Folkets
hus

Avdelningen har under året haft I08 fttreningar som betalande medlemmar.

Vi har dessutom samarbetat med ett 20-tal andra ftireningar och projektgrupper.

Samarbetsavtal har upprättats med ett antal ftireningar och också ftimyats och

utvecklats. Samarbetet med våra medlemsorganisationer har varil bra under året.

ABFs service till medlemsorganisationema har fttrbätlats med ökat öppethållande

om kviillar, helger och semesterperioder. LO fuade 100-års jubileum.

SAP hade valrörelse med valbyrå i Folkets hus. Irakiska huset och nya Espe-

ranto-öreningen sökte medlemskap. Verksanrhet och medlemsavgifter diskutera-

des liksom olika former av samarbetsavtal med dä rnest aktiva filreningama-

Verksamhetsåret avslutades med en uppskattad julfest ftir studieorganisatörer,

cirkelledare och aktiva ABFare i ftireningar och organisationer.

Manga miinniskor har arbetat åt ABF under 1998. De allra flesta, ca 400, som

cirkelledare på deltid och ca 15 personer på heltid med studier, administration,

vakftnåisteri och stiidarbete. Personalutbildning och möten har genomftirts.

Tidningen Fönstret och ABFs shrdieprogram har skickats till medlemmar,

studieaktiv4 institutioner och öretag. Studiekonferenser, radioprognm, annon-

ser, affscher, utstiillningar och flygblad mm har anviints ftir att synas och höras.

Var hemsida på intemet har uppdaterats, och vi har givit ut ett informationsblad

ftan ABF till medlemmar och aktiva, och inte minst den livliga verksamheten i
Folkets hus har berättat om ABF.

Mycket studieverksamhet genomftirs i hyrda lokaler i Folkets hus. Men ABF hyr

också andra lokaler ftir olika verksamhetsområden. I Banckska villan och Rings-

torpsskolan har vi t ex hyrt lokaler ftir keramik och musik. Men vi har också

anv?int kommunala lokaler och ftireningslokaler ftir sh:dier och kulturverksamhet

av olika slag.

ABF har hyrt mycket lokaler mder aret. Men ABF iir också en stor lokaluthl,rare.

A-salen iir den lokal som hyrs ut mest till manga skiftande verksamheter.

Men också flera andra lokaler i Folkets hus har anviinds ftir korftidsuthyming.
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Cirkel-
verksam-

heten

Kulturyerk-
samheten

Uppdrag
och övrigt

Föreningen Folkets hus vänner har varit en god samarbetspartner niir det g2illt att

samverka och ftjrhandla med fastighetsftirvaltaren om- och tillbyggnader och

bevarandefrågor. En ny fastighetsfiirvaltare, Serco, tog över ftirvaltningen efter

Inspector.

Skådebanan och Unga Ömar flyttade under aret ut fran den så kallade ABF-
butiken i bottenvåningen, och SSU-kretsen flyttade in i lokalema. 

_

En större renovering av B-salen påbörjades i slutet av året. Alu-verksamheten har

delvis ftirindrats och bytt narnn till "Llftet" och har haft en stor verksamhet i huset.

Ctkelldarutbildning har genomftirts rmder året. Antalet studietimmar har minskat

vilket framftjrallt beror på minskad verksarnhet fijr arbetslösa.

Den öppna verksamheten har också minskat tots omfattande informationsinsatser.

Både pensionåirscirklama och den fackliga verksamheten har minskat.

Glåidjande nog har dock både invandrar,- handikapp och de politiska studiema,

ökat under aret vilket visar att ökat samarbete med medlemmama ger positiva

resultat. Bamdata har funnits liinge i ABF men ftjrst under 1998 har det blivit en

riktigt bra nysatsning på data ftir PRO.

Antalet kulturprogram har ökat betydligt under året fran 3 3 1 till 5 5 8 progarn,

vilket i huvudsak beror på att våra medlemmar blivit mycket bättre på att mppor-

tera kuiturpro$arnrnen till ABF så att vi kan genomftira dem i samverkan.

Uppdragsverksamhet har utbrts åt bland annat lnvandrarbyran, Skolviilan AB

samt Kmskapslyftet. För ftirsta gången hade ABF öppet aret runt och genom-

ftirde bland affrat en så kallad "Sommarstuga" i form av en utbildning åt

kunskapslyftet rurderjuli manad. krlrymingen av så kallade LO-datorer innebar att

vi kunnat erbjuda alla med "LO-datot''utbildning i Resosalen.

Mycket arbete har lagts ner på att få igang valstudier och också på det så kallade

Söderprojektet. Samarbete har genomftlrts med Stadsbiblioteket om bam-

verksamhet och med andra ABF avdelningar kring Rockprojekt ftir musik-

intesserade ungdomar. Under året startas ABFs siirskilda musikskola.

Filosofitriiffar på temat "Vad åir måinskligt" startar liksom studiecirklar i iimnet.

ABF Malmös ingående i det "nya" ABF Skane diskuteras i distiktet drir vi också

deltar i samtal kring ftirslag om nya ftlrbundsstadgar.
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Slutord
Valåret 1998 blev det en ökning av de politiska studiema men också en betydande minskning av verksam-
heten ftir arbetsiösa- Den såkallade Alu-verksamheten ftinindrades till "Lyftet''ochminskade med ca.3000
timmar. Trots att LO firade 100 års jubileum minskade den fackliga studieverksamheten. Los datasatsning
blev en stor framgang och ABF hyrde in så kallade LO-datorer ftlr att erbjuda alla utbildning på dessa i
Resosalen. Demokati&ågoma fick ett ökat utymme på vara möten och nya samarbetsavtal tiiffades med
nagra medlemsorganisationer. .

Studieverlcamheten minskade med nästan 3700 timmar. Däremot blev det en betydande ökning av antalet
kulturprogram vilket framforallt beror på att våra medlemsorganisationer blev bättre på att rapportera-

Ekonomin ftirbättades rmder året och bidragsdelen ökade från både stat och kommun.

Livsåskfulningsfiågor och filosofitriiffar kom igång under året och mycket arbete har lagts ner på det så

kallade Söderprojektet Alla ansniingningar och samtal kring Kunskapslyftet resulterade i en orienteringskun
kallad "Sommarstuga 'mitt i sommaren i C-salen. Därmed kom ABF också att ha öppet under den taditio-
nella semestennånaden ijuli, och inledde en nyordning med året runt öppet i Folkets hrc.

Handikapp- och invandrarverksamheten ökade under året som ett resultat av bra arbetsinsatser inom dessa

områden. Deltagandet i EU-projektet 'tsarprut'' fortsatte med kopplingar till arbetslösheten och de interna-

tionella fiågoma

En Rocldestival genomfijrdes i Folkets hus och en siirskild musii<skola startades r.mder året.

Skadebanan flyttade från Folkee hus och iståillet flyaade SSU och den tillfälliga valbyrån in i huset

Folkets hus fick en ny fastighetsfiirvaltare och Föreningen Folkets hus viinner drev på fastighetsägaren till-
sammans med ABF ör att ftirbätta underhäl och ombyggnader i huset. Arbete påbörjades ftir en renovering

av B-salen.

Satsningar på cirkelledanrtbildningar och studieorganisatörstr?iffar har genomftirs ftir att utveckla verksam-

heten och aret avslutades med enjulfest i A-salen ft)r alla aictiva ledare i ABF.

Styrelsen tackar medlemmar, penonal och aktiva ör ett bra verksamhetsår.
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RESULTATRÄKNING

ABF Eekitrgborg 076

Per 1998-12-31.

Ko o-

cDt

Rall

tll

D.dr år

1998-12-31

F&tg år

t997-t2-31

Not

I)€lricrrhdfi.t I 3 859 - 3 012

Ståtsbidrae 3 4t9 3 4t6

L,å!4rtiri!bidrå{ 32 3

Kotrmub kae 4 | 786 I 561

Övrio iddd.r 35-38 5 I43r L 256

lwisa bi&ee 34 6 | 576 I 494

Sunna fut kter 7 12 071 L0 739

l,fir.nirfosrrd.f, 4049 8 I 398 1183

Parsonalldbadar 5G59 9' 7 673 7 024

LrkrLr. inr,.drri.r. fasiflhd.r 604t.n l0 | 322 | 206

t(dortkodrdlf 6444 ll 475 390

Fråker- tiånaaoit flsor 70 t2 60 62

Ma*!.d!AhirE 71.72 l3 483 520

Diversc kost[ad6 73-76 t4 358 375

Sunma kostnader l5 tl 769 t0 760

Bidrå! fiån tidiprrc år 7A l6 0 0

Resultlt för€ rvskrivninsxr t7 302 -21

4 Avskrivnins €dliEr plåtr 79 I8 -300 -300

Verksanhetens r€sultat l9 2 -32t

Fh&siells int{drr 80 20 92 92

Fir.nsic[a koctra.rer 8l 2t -9

R$ultat efter finånsiellt 22 92 -238

E:craordin:ra inåfrcr 83 23 0 0

E,arrordin&a kocbrdli 24 0 0

Rsultat f6re bokslubdfu positiorcI as 92 -238

3 Föt [ditr av ftscrv.r 88 26. 40 0

Rrdovisct r€sdtrt 27 32 -238

estel dcltaemim:r i strdiccirkel 2A 353074

Arcal dlhås'Itimrr i kulfurprogådl .29 36995

Ad.l dcltac8niEDrr i övtie folkbilddng 30 0
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Eetsingborg 076

B ALANSRÄKNING

Råd lDcua år

'r I 1998-12-31Per 199E-12-31

TILLGÅNGAR

ER OCE EGET KAPTTAI-
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ABF Ilelsingborg 076

NOTA}TECK}IINGAR

nitaga tiil mfsbt gsotot - ssi8 t'

l. Maskiner och invemrier.
hg.saldo
Anslaft"vårde
Avslaftming
R$tvårde

Z. ÖvrigaEngtristigashil4er
I beloPPet ingårResofonden ll

Personalfonden l/
lMotwunnde s.rmma ingår i fildda medet'

3. FonderPa 1997'12:31.
Avsånning 1998'12-3l.

1615578
27669

- 300000
1343247

225975
135669
36164r'.

1343247

36164/.

l260000
60000 1320000

4. Avshivning har skett med 18% på bol6rt viirde'

,,-,

.
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Revisionsber attelse
ftir

ABFHelsingborg

Riikenskapsår 1998{ l-01 - t99g-12-3t.

Vi har granskat råikenskaperua och styrelsens årsredovisning tagit
del avprotokoll och öwiga handlingar ss6 l;mnar uppty*i"g
o- uydelningens ekonomi och fti,rvaltning. Granskningån har utftrts
enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker:

att resulfatriilimingen och balnnsrähingen fastställs,

att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet ftir rärcensrrapsåret

Helsingborg den 1999-02-09.

]r*u;r.
Ian-Erik Karlsson


