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VU Carl-Johan Wassholnr, Evert Jönsson, Gun-Britt Anderssoq Tomas Nordström

Revisorer Kjell Lundin och Jan-Erik Karlsson med Per Hallberg som godkåind revisor

Monica Sviird och Ffuns Johansson har varit ersättare.

Å.rsmötet genomfordes i Folkets hus A-sal den 28 april med 27 ombud.

Förutom sedvanlig dagordning bjöd s årsmötetpå ett uppskattat kulturinslag av

ABFs musikcirHar. Halvårsmötet genornfordes i samma sal den 24 november med

33 ombud. Vid mötet framhölls folkbildningens stora betydelse och vikten av stu-

dier och debatt om EMU frågan.

Möten
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Medlemmar

Personal

Informa-
tion

Avdelningen har under året haft 109 foreningar som betalande medlemmar.

ABF har dessutom samarbetat med ett 20-tal andra foreningar och projektgrupper.

Artal om samarbete har upprättats med ett antal öreningar och också örnyats

och utvecklats. ABF har haft ett bra samarbete med våra manga olika medlems-

organisationer under året. Solidars medlemskap har upphört och övergått till ett

anslagsavtal med ABF Skane.

ABF har medvetet arbetat ft)r iinnu bättre service till medlemsorganisationerna

och strävat efter ökat öppethållurde om kvällar, helger och semesterperioder.

Genom olika konferenser och möten har ABF fort dialog med de allra flesta av

Medlemsorganisationerna. I vissa fall har det varit ett direkt stöd med ekonomi-

och administrationsarbete till ftlreningar med begråinsade resurser.

Styrelsen gjorde en enkiit bland medlemmar och cirkelledare om verksamheten.

Öppningen av Cafe Söder den 11 september syftade bl.a. till att skapa en ny

triitrpunkt lor alla medlemmar inom ABF. Verksamhetsfuet avslutades med en

uppskattadjulfest for studieorganisatörer, cirkelledare och alliva ABFare i foren-

ingar och organisationer.

Cirka 400 personer får lön eller arvode av ABF under ett år De allra flesta av

dessa iir cirkelledare på deltid. Dessutom finns viildigt många som är ledare på

olika sätt utan personlig ersättning. Ungeftir 20 personer har varit åst anstiillda.

ABFs personal har också anwarat for Folkets hus uth)'rningsverksamhet mm.

Cirkelledarutbildning har genomft)rts i egen regi och tillsammans med ABF Skåne.

Ett helt nytt löneåvtal mellan ABF och t{andels fi:rhandlades fram under året. De

individuella inslagen ökade och utvecklingssamtal blev viktigare.

Goran Rabar blev fas anst?illd. Li$eth Ahlgren slutade som stiiderska och Catharina

Bjerremand började efter henne. Egon Jönsson var sjukskiven under hela 1999.

Vi hade flera personer som aöetade i Folkets hus med praktikarbete.

Tidningen Fönstret når varje manad ut till 3 3 6 enskilda eller organisationer i Hel-

singborg. Fem olika ABFs studieprogram har skickats till medlernmar, studieaktiva,

institutioner och foretag. Studiekonferenser, radioprograrg annonser, affischer,

utståillningar och flygblad mm har anvåints for att ABF har skolat slnas och höras.

ABFs hemsida på intemet har uppdaterats. Olika informationsblad har givit ut till

medlemmar och aktiva. Verksamheten i Folkets hus har beråttat om ABF och

vice versa. ABF, Folkets hus och Caf6 Söder har synts bra i pressen.
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Lokaler

Folkets
hus

Cirkel-
verksam-

heten

ABF har haft program i Radio A varje tisdag.

ABF fanns med i H 99 katalogen och hade program på Bomässan i hamnen.

Den I 1 september hade vi och övriga ABF upptaktsdag runt om i Sverige.

Påjulskyltningsdagen den 28 november hade ABF öppet på Cafe Soder.

Styelsen beslutade att bestäla nya yttre fasadskyltar i Folkets hus.

Större delen av ABFs studieverksamhet genomfors i hyrda lokaler i Folkets hus.

Men ABF hyr också andra lokaler ör olika verksamhetsområden. I Banckska

villan och Ringstorpsskolan har ABF t ex hyrt lokaler for keramik och musik.

Men vi har också anviint kommunala lokaler och foreningslokaler for studier och

kulturverksarnhe av olika slag. På Vaktgatan på Fredriksdal har ABF och DHS

haft en fin lokal for datastudier mm under 1999.

En rejiil "ansiktslyftning" har skett i Cafelokalen och B-salen som vi nu kan vara

stolta över. Men det har även gjorts lokalörbattringar i många andra lokaler.

SSU bytte lokal under året och Bleck-och Plåt flyttade till Byggnads.

Konstverksamheten fick nya lokaler på femte våningen när de Hörselskadades

örening flyttade till Rittgstorp.

ABF har hyrt ca. 80 procent av Folkets hus lokaler under året. Men ABF är

också en stor lokaluthyrare. A-salen iir den lokal som hyrs ut mest till många

skiftande verksarnheter. Men också flera andra lokaler i Folkets hus har anviinds

for korttidsuthpning. Tillsammans med Föreningen Folkets hus viinner har ABF

samverka och forh,andlat med frstighet$irvaltaren angå€nde om- och tillbyggnader

samt bevarandefrågor. Ett helt nytt caf6 invigdes och möblerades i den gamla

butiken i bottenvåningen. S SU-ketsen flyttade in i Bleck- och Plåts lokal på går-

den . B-salen invigdes efter ur omfattande renovering med nya möbler, pentry och

gardiner. Det så kallade "Lyftet" har haft verksamhet på bl.a. femte våningen

varifrån Hörselskadades forening fl1,tade ut under året.

För forsta gången på åtskilliga år lånade ABF pengar till dessa stora och omfat-

tande investeringar.

Antalet studietimmar har fortsatt att minska. Fran 40797 1998 till 35916 timmar

1999. Aven 1997 minskade vi, vilket framforallt beror på att allt fiine arbetslÖsa

kom in i projekten. PRO och dataverksamheten ör pensionåirer har ökat

Siirskilda satsningar har gjorts med tlandels och Industrifacket, men den fackliga

studieverksamhaen ökar inte trots konferenser och möten. llandikapp- och invand-

rarverksamheten har i stort varit ofortindrad medan de politiska studiema har ökat
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Kulturyerk-
samheten

Uppdrag
och övrigt

Antalet kulturprogam har ökat betydligt under året från 5 5 8 tilt 644 program.

1997 hade vi 33 I program. Ökningen beror på att våra medlemmar blivit mycket

bättre på att rapportera kulturprogrammen till ABF så att vi kan genomöra dem i

samverkan. Dlirmed har våra kulturkostnader också ökat.

Uppdragwerksarnhet har utforts åt bland amat Invandrarb]'dn samt Kunskapslyffet

och Låinsarbetsnåimnden. Inhyrningen av så kallade LO-datorer innebar att vi kun-

nat erbiuda alla med "LO-datoi' utbildning i Resosalen.

Mycket arbete har lagts ner på att fr igang nya studier och också på det så kallade

Söderprojektet. Samarbete har genomforts med Stadsbiblioteket om barn-

verksamhet och med andra ABF avdelningar kring Rockprojekt för musik-

intresserade ungdomar och ABFs särskilda musikskola har etablerats ordentligt

under året.

Filosofitraiffa.r på temat "Vad iir mzinskligt" har genomforts med olika intressanta

teman och öreläsare.

ABF Malmös ingående i det "nya" ABF Skåne diskuteras i distriLlet dtir vi också

deltar i samtal king forslag om nya forbundsstadgar och statsbidrag

Möte på CaJö Soder
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Slutord
Liksom 1998 blev det under 1999 en betydande minskning avverksamheten ör arbetslösa. Den såkallade

Alu-verksamheten foriindrades till "Lyftet" och minskade med ca. 3 000 timmar.

Trots att LO firade 100 årsjubileum minskade den hckliga studieverksamheten. LOs datasatsning blev en

stor framgang och ABF hyrde in så kallade LO-datorer ör att erbjuda alla utbildning på dessa i Resosalen.

Demokatifrågoma fick ett ökat utrJrmme på våra möten och nya samarbetsar,"tal triiffades med några

medlernsorganisationer.

Studieverksamheten minskade med 4881 timmar. Däremot blev det en betydande ökning av antalet

kulturprogram vilket framörallt beror på att våra medlemsorganisationer blev battre på att rapportera.

Ekonomin örbättrades under året och bidragsdelen ökade fran både stat och kommun.

Livsåskådningsfrågor och filosofitråi"ffar kom igång under året och mycket arbete har lagts ner på det så

kallade Söderprojektet. Alla anstråingningar och samtal kring Orienteringskurser har genomforts i

kunskapslyfta.

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

områden. EU-projektet "Barprut" som haft kopplingar till arbetslösheten och de internationella frågoma

avslutades under 1999.

Cafe Söder öppnade i samband med höstupptakten och B-salen genomgick en totalrenovering och blev som

ny. På Vaktgatan hyrde vi en ny lokal med en fin verksarnhet tillsammans med handikapporganisatinema.

Cirkelkelledarutbildningar och studieorganisatörstriiffar har genomfordes for att utveckla verksamheten.

Styrelsen och expeditionspersonalen kom igång med en processutbildning och verksamhetsåret 1999

Avslutades med enjulfest den 15 december i A-salen for aktiva ledare i ABF.

Stlrelsen tackar medlemmar, personal och aktiva ftir ett bra verksamhetsår

l,uuid**,,8^1,
Rangl,i Cinmerbeck L

fu/lr,ltlc/ål/"W"i/,v*

/Edgar C Gumabon

Marie Löfqvist

WMr^* f**.**t:-
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RESULTATRÄKNING

ABF HFLSINGBORG 076 Konrol

Plupp

P.åd Dettå år

t999

Föreg år

1998

Not

Deltagaritfåkbr 30 I 5 0ll 3 859

Siaabidag 3l 2 3 880 3 419

tåndstingsikomDuabidråg 3 2 072 1786

lwiga birtrzg t4 4 L 32t 1 576

Öwiga iaulcer l5-3t 5 I 457 r 431

Summe intåkter 6 t3 747 t2 071

Mar!fiålkGt!åd.'' 4iJ49 7 I 252 1398

Pcmaalkostoadcr 50-59 t 9 003 7 673

Lokålcr, iaveafrri.i, åstigbd€r 6041,77 9 | 329 I 322

4 Kontorskodiader 64-64 l0 699 475

Frahaf. Fa[gport, rrsor 70 u 155 60

7t,72 t2 432 483

Divefse kostrader l3 374 358

Summa kostnader l4 t3 248 tt 769

Bi&åg fån ridigare rår 78 l5 0 0

Resultat töre avskrirningar 16 493 302

5 Avskilritrg edigt plartr 79 L7 500 300

Verksa[hetens r€sultat l8 )

Fiunsiella intåkter t0 l9 255 92

Finaisiclla kostrÅdEr 8l 20 5 2

R€sultat efter fi naNiellt 2t 243 92

Exfraodinåa intålder 83 22 0 0

Extaordinårå kodtråd€r E4 0 0

Itesultat löre bokslubdispositioner 24 243 92

3 F&åtr&i!g av rlscrv€r 88 -200 50

Redovisat resultat 26 43 32

Afi.l dehåganintrtzr i studieciftel 27 304650 353074

Ant l &ltagarti[rDla'i kultupmgl,a 28 4%97 36995

Antal dcltagårtirnDar i öv.ig folkbildning 29 100 0

Rcviliotsberåttels€ betråtradde rtr'lla



BAL ANS RÄKNI NG

TILLGÅNGAR

ABF

EELSINGBORG 076

Råd Dctta,ir

1999-t2-31

FörEg

1998-12-31

Not

OrD!åo-

dnFtill-

gligrr

Likvi& ncdcl I 2 275 I 354

Bidregdodringar 2 132 154

Kndfodringr' 3 418 5A7

Fördbct kolb o urDlum! ht 4 88 277

Öw kortfi inigr fordrirgit 5 23 31

ÄgEt 6 27 .2 963 42 2 44s

Ad.lgg.

!io*r-

tilgiagar

Div llry&irig. fodringrt 7. 115 I l5
I Itfirkiner o invqudcr 8 1 42'7 I 343

By8sr.drr o 6vr ån crcndoa 9 0 I 542 0 I 458

Summa tlllgångar l0 4 505 3 903

SKULDER OCE EGET KAPITÄL

Kort-

Ainigr

lkulder

Bidnsrtuldci ll 0 0

t2 173 167

UppllD[a kortn o 6rulb.t ht l3 1 474 1 283

Löncsvdrac fitr Dcnonal 14 221 180

Öwiga kortftisticr skulder l5 6t 1933 4 1 6i4
LåEAiltigr

ftnda

Uhyqiåd ABF-krcdh l6 0 0

2 )wiea lång&i*iga ch,ldcr l7 421 421 361

Ackurnulcr"åd övqdvrkdlrins l8 0 0

l9 0 0 0 0

EgEt

kapital

3 m I 520 I 320

BtlaruEåd viDrt clcr ftrhrt 21 588 556

12 43 2 151 32 I 908

Sumna skulder och eget kspital )3 4 505 3 903

Scviljåd ABF-linit 24 300

Anrvasböidcbcr 25 0

SElda plntcr 25 0

B!l!n!rål!99991 l0 I
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ABF Helsingborg 076

NOTANTECKNINGAR

Bilaga till bokslut 990101 _ ggl23t.

1. 
llas-kiner och inventarier.
InS.salö
Anskaft.värde
Avslrrirming
Restvärde

ingårResofonden l/
Personalfonden l/

l/lvlotsvarande summa ingår i likvida medel.

3. Fonderper 1998-12:31.
Avsättning I999-l2_3L

4. Div.korttidsavslcivningUppdrag

5. Avslaivning har skett med 26% på bokfOrt v:irde,

)rryimlår
beloppet

t.343.247
584.165

- 500.000
1.427.4t2

231.098
t90.014
42t.tt2

1.320.000
200.000

1.427.412

421.tt2

1.520.000

130.000
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