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

Hans Johansson och Yvonne Augustin har varit ersättare.

Ärsmötet genomftirdes i Folkets hus A-sal den 25 april med 36 ombud och

med Sven-Olle Hansson som mötesordftrande. Förutom sedvanlig dagord-

ning bjöd arsmötet på ett uppskattat kulturinslag. Halvårsmötet genomftir-

des i samma sal den 21 november med 35 ombud. Vid mötet framhölls

folkbildningens stora betydeise och ABFs 80 ar i Helsingborg, demokrati,

studier och debatt.

Möten
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Medlemmar

Information

Verksam
het

Avdelningen har under året haft 103 ftireningar som betalande medlemmar.

Dessa fiireningar representerar drygt 90000 enskilda medlemmar.

ABF har dessutom sarnarbetat med eft 30 tal andra ftlreningar och projek-
grupper. Altal om samarbete har upprättats med ett antal fiireningar och ftir-
nyats och utvecklats. ABF har haft ett bra samarbete med våra många olika
medlemsorganisationer under aret.

ABF har medvetet arbetat ftjr iinnu bättre service till medlemsorganisatione-

ma genom ökad tillgringlighet och öppethållande i administration och vakt-
miisteri.

Konferenser och möten har genomftirts i samverkan och dialog med de flesta

av medlemsorganisationerna. I vissa fall har det varit ett direkt stöd med

ekonomi- och administrationsarbete till ftireningar med begriinsade resurser.

Tidningen Fönstret når va{e manad ut till 340 enskilda eller organisationer

i Helsingborg. Ett helt nytt studieprogram har skickats till medlemmar,

studieaktiv4 institutioner och ftiretag. Studiekonferenser, radioprogram,

annonser, affischer, utst?illningar och flygblad mm har anviints ftir att infor-
meta.

ABFs hensida har uppdaterats. Informationsblad har givits ut till medlem-

mar och aktiva. Verksamheten i Folkets hus har berättat om ABF och vice

versa. ABF, Folkets hus och Cafd Söder har synts bra i pressen. ABF har haft
progam i Radio A vaq'e vecka. Den 28 februari var det en riksomfattande

ABF manifestation mot väd och friimlingsfientlighet. Den 9 september hade

ABF upptaktsdag runt om i Sverige. Vi var på Cafe Söder vid båda dessa

tillfiillen. Nya ABF skyltar blev uppsatta i Folkets hus. ABF hade en siirskild
fijrbundsutstiillning i kafeet och utstZillningar i skyltfiinstret.

ABF har haft en omåttande verksamhet som i huvudsak bestått av studie-
cirklar, kulturanangemang, kurser och konferenser, projekt, kunskapslyft,
uppdrag och lokaluthyming. Styrelsensjanuarimöte ftjrlades till Folkrörelse-
arkivet med anledning av ABFs 80 år i Helsingborg. på sjiilva "ftidelseda-
gen" den 10 maj hade ABF ett intemationellt anangemang i kafdet med ftjr-
bundets intemationelle sekreterare Ulf Lundgren.

För att manifestera ABFs 80 år i Helsingborg arrangerade ABF i september

ett demokrati seminarium med Bengt Göransson. ABF medverkade också i
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Studie-
cirklar

Kultur

ett socialpolitiskt seminarium med Lars Engqvist och ett möte med ftirfatta-

ren Bjöm Ranelid. Under våren 2000 flyttade ABF in i ett eget musikhus på

Viistra Tallgatan. En ny spiinnande håindelse i ABFs mangåriga musikhisto-

ria.

Vår avdelning kom med i ett ftirbundsprojekt om kvalitetssåikring av studie-

cirklar. ABF har också arbetat med ftireläsningsprojekt och haft möten om

Söder i ftiriindring. I maj manad blev det miirkbart att "Lyftet" och AIu hade

awecklats. Men det blev samtidigt tydligt att Musikhuset på Tallgakn skulle

bli fullt med grupper och verksamhet.

Det ftirdes en hel del samtal om ABF skulle engagera sig i verksamheten vid
Drottninghögs bibliotek. I slutet på året inleddes ett samarbete med Nord-

västra Skånes Folkhögskola och RolfAndersson. fu 2000 fick vi ett fast pris

ftir Internet till våra datorer vilket blev både billigare och bättre.

Totalt genomfiird es 40492 studietimnar under ar 2000. En ökning jiimftirt

med 1999 då det genomftirdes 35916 timmar. 1998 vu det 40797 timmar.

Sammanställningen över timmama redovisas i en såirskild bilaga med intyg

fran ABF- ftirbundet. Ökningen blev ekonomisk kostsam i det korta per-

spektivet och blev extra kärurbar då vi valde att ta med allt som var möjligt

att rapportera under år 2000. Alltså även det som genomfiirdes i slutet av

året.

Antalet kulturprogram har ökat betydligt under senare ,Lt. 1997 hade vi 331

progam. Det ökade 1998 till 558 program, och 1999 till 644 program.

fu 2000 rapporterades 751 olika kulturprogram. Ökningen beror på att

ABFs medlemmar blivit mycket bättre på att rapportera kulturprogrammen

till ABF. Många möten och överläggningar om detta har givit resultat så att

vi kan genomföra mycket kulturprogram i samverkan med medlems-

organisationer, skolor, bibliotek och andra. Dåirmed har våra kuiturkostnader

också ökat. Pensioniirsorganisationema har av tradition mycket kuiturprogram

men ABFs kulturverksamhet har som vanligt nått alla åldrar och grupper.
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Uppdrag och
övrigt

Personal

Lokaler

Uppdragsverksamhet har framftirallt utftirts inom ramen ftr Kunskapslyftet
ABF har lagt manga anbud och llimnat offerter 6r att finna nya arbetsuppgif_
ter och uppdrag. Mycket arbete har lagts nei på att få igang nya studier och
också på det så kallade söderprojektet. samarbete har genomörts med Stads-
biblioteket, KUB, och skolor kring bam- och ungdomsverksamhet.
Samarbete har genomftirts med andra ABF avdelningar och i Rockprojekt
ftirmusikintresserade ungdomar. Filosofitriiffar på temat "vad iir mrinskligt,'
har genomftirts med olika intressanta teman och fiireläsare.

Flera hundra personer får lön ener arvode av ABF under ett år. De anra flesta
av dessa eir cirkelledare på deltid. Dessutom finns v:ildigt många som iir
ledare på olika sätt utan personlig ersättrring. Knappt 20 personer har varit
fast anstälda. AIIFs personal har också ansvarat fiir Folkets hus uthymings_
verksamhet mm.

Manga olika personer arbetade och prakliserade hos ABF i Folkets hus och
cafd söder. Minskade ekonomiska resurser och verksamhet giorde att ABF
hade många ftirhandlingar med berörda fackföreningar och tvingades till
personalminskningar under året. Vi tvingades säga upp städpersonal.

Cirkelledarutbildning har genomftirts i egen regi och med ABF Skane.
Administrationspersonal och styrersen deltog i en processutb dning 2000
och har också deltagit i studiecirklar om EU och EMU under ledning av ABF
avdelningens ordförande. Tyvän blev det inte råd till någon ',EU-resa,,, och
ej heller någonjulfest under år 2000. Företagsanknutna pensionsmedel från
KP-pension blev en fråga ftir styrelsen och personalen av stor ekonomisk
betydelse under året. Egon Jönsson var sjukskriven under hela 2000.

ABF har varit i hyrda lokarer i Folkets hus. Men också andra rokarer ftir
olika verksamhetsområden, Banckska villan med keramik och på Vakgatan
med data. Ringstorpsskolan låimnades niir ABF skrev avtal med wihrborgs
om de nya musiklokarerna på viistra Tangatan. SSU flyttade tan Folkets
hus och Folkets bio hyrde en lokal av ABF på femte våningen.
Mycket arbete har som vanligt lagts ner på att ftirbättra, underhå a och sköta
lokaler och inventarier som t ex nya spisar i matlagningsköket samt kylskåp
och några konstverk. Tyvärr drabbades vi av inbrott och datorstörder i kafdet
som dock täcktes av vår ftirsiikring i Folksam. Åtgiirder vidtogs ftir att minska
risken ör inbrott och öka slikerheten i våra lokaler.

Sida 4



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

Uthymingen av A-salen har varit omfattande och tidskrävande.

Ett nytt al.tal, nu med Vard- och omsorgsniimnden, förhandlades fram be-

triiffande A-salen. Flera överläggningar har genomftrts med ftirvaltaren Serco

och Kiimfastigheter om ftiriindringar och ffirslag till nya hyresa\,{al och om-

fattningen av ABFs lokaldisposition i Folkets hus.

Högtalaranläggningen blev debatterad i en motion till årsmötet, och en del

tvister klarades ut med föreningar nä det giillde uthymingen av A-salen.

Arbetarnas Bildningsförbund i Helsingborg
Box 2099, Södergatan 65
250 02 Helsingborg

Tel: 042 - 17 6400
Fax: 042 - 24 36 61
E-post: abf,helsinqborq@telia.com

http:i/www. helsinqborq.abf.se/
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ABF Helsingborg 076
Org.nr.84:t000{094

Resultaträknino

BelooD i kkr Not 2000-12-31 1999-12-31

Verksamhdens intäkter
Deltagar- och försåljningsinclkter
Bidrag
Övriga intäkter

verr(F,am hetens kostn eder
Material- och externa verksamhetstjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Jåmförelseförande poster

Verksem hetens rosultat

R*ultat frän flnansiella poster
Finansnetto

Resulht efter linansiella poster

Bokslutsdispositioner

Arel-s resultat

2
J
4

2783
7 284
1220---Tlzetz

-1 790
-2673
-7 033

-500
644

-11 3t2

5 011
7 273
I 458_-h742

-2150
-2 993
-8 105

-500
0

43 7/,,4

{0 244

-200

M40

.( "w
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'it ,^

x

h [,],

0\6



ABF Hobingbo€ 076
Otg.nr,843000{094

2000-12-31 1999-12-31

TILLGANGAR

Anläggni ngstillgångar

M ated d I a an I ägg n i ngsd t I gångar
lnventarier

Flnanaldla anläggnlngst lgängar
Långfdstjga fordringar

Summa anläggningstillgångal

Omsättningstillgångar

Varulagcr mm
Lager

Forddngar
Kundfordringar
Övrige kortfristiga fordringar
Förutb€talda kostn. och upplupna intlkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

1 060
1'ö6ö','

1 633

2 693

1427

1 537

2 964

1 427

10

23

-

537
599

59
1 195

36

1254

3!r47

zt

418
155
88

661

853

't u1

4 505

t#,
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ABF Helsingborg 076
Org,nr. 84i1000-0094

Balansräkning

Belopp i kkr Not 2000-12-3'l 1999-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapitel vid räkenskapsårets början
Årets resultat

Längfistlge skulder
Övriga långfristiga skulder

Korttrbtiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalde intåkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

,^ Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

11

12

13

2151
-40

2 111

413
413

146
369
908------TA

3 947

2151

421
421

173
505

1255----Ts33

4 505

2107
44

lnga

Inga

lnga

lnga

/)

h
&"

h.-3(

0
nlI

,4tl^l: I
u

Stållda såkerfteter

AnsvaIsförbindel6er



ABF Helsingbotg 076
Or9.nr.843000-0094

Räkenskaperna 2000

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Allmänna redovisningspdnciper

Från och med verksamhetsåret 2000 anpassas redovisningen till den nya Eu-anpassade års-

redovisningslagen.Detta har fråmst inneburit att årsredovisningen upprättias med förvaltningsberättelse

och en föråndrad uppstålllning av resultat- och balansråkningarna.

Jämförelsetralen för '1999 har råknats om och anpassats till de nya reglerna.

PelEonal

Medelantalet anställda år beräknat genom att arvoderade timmar har ställts i relation till normal

årsarbetstid per avtalsområde.

Pensionsåtagandena är tryggade i KP Pension & Försäkring.

ldeell verksamhet

Utöver anstålld personal, bedrivs en stor del av ABFS verksamhet med inom medlems-

organstionema ideellt verksamma personer.

Under verksamhetsåret har 430 cirkelledare tillsammans genomfört 28.043 studietimmar.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar och skulder har vårderats till anskaffningsvärde. Fordringar har efter individuell vårdering

upptagits till belopp varmed de beråknas inflyta.
Fordran på KP avseende återbetalda företagsanknutna medel har upptagits till sin helhet, fördelat
på kortfristig och långfristig del. Nuvärdesberäkning av återbäringen har ej gjorts, årlig vårdering av

möjligheten att utnyftja medeln kommer att göras.

I finansiella anläggningstillgångar ingår kapitalplacering i fonder värderade till marknadsvärde per bok-

slutsdagen.

Avskrivningsprinciper för anläggnlngstillgångar

Avskrivning sker enligt plan baserad på anskaffningsvårde och beräknad ekonomisk livslängd.

f l\!'r',-' 4
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ABF Helsingborg 076
Ory.nr.843000-0094

ffiStatsbidrag
Kommunbidrag
Lönebidrag
Projektbidrag
Summa

Avskrivning lT-utrustning
Avskrivning inventarier och möbler
Summa årets avskrivning

Not 5 Finansnetto

2 061 800 2071 875
575298
539 183

7 284284 7 273 294

663 679
657 748

23
2

12

irof 2 Anställda och personalkostnader 2000 1999
Medelantalet amtållda

Verksamhetsledare
Cirklar,kultur och övrig folkbildning
Annan verksamhet

Övdga anstalllda

Varav mån

Löner, andra e6åttningar o sociala kostnader
Verksamhetsledare
Styrelse samt verksamhetschef
Övriga anstållda
Summa

Sociala kostnader .

varav pensionskostnader till verksamhetschef
varav pensionskostnader till verksamhetsledare
och övriga anstålllda

30 37

Not 3 Avskrivningar ma.p,riella anläggningtstillgängar 2000 1999

16
2

12

t Notf Jämförelsefönnde poster 20oo 1999
a"*

14 16

2 690 558 3 435 366
346 039 335 974

2070 172 2091 567--ElT6T6s -- s 862 soz

1840781 2156 662
28007 27 453

164 445 209 453

-50 000 -50 000
450 000 450 000
{00 ooo 500 oo0

1999
Fonder
Ränteintåkter
Råntekostnader

-21 137
50 774
-5 098
24 539

190 670
64 883
4 954

250 599

t-1,^

,vof o Bokslubdisoositioner 2000 1999

Avsåttning till likviditetsfond 0 -200 000



ABF Helsingborg 076
Or9.nr.843000-0094

Not 7 Yatgriela. allwningstiilsängar 2000 1 ggg
lngående bokfört vårde 1 9n41r--- 1 34
Arets anskaffningar

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

Boffört nottovärde

NotB fina4siella.qlläggningstillgångar 2000 1999
Andelen av KPs företagsanknutna medel,
att ta i anspråk fr o m verksamhetsåret 2002
Aktier, Sundspärlan
Aktier, Arbetet
Fonder, marknadsvärde per balansdatum

1 546 783

,Vot 9 Yirqlager qm 2 OOO 1 999
Studiemateriel 23 304 26 689

Not 10 For"tf .rlstigS fqrdringar 2 OOO lggg
Andel av KPs företagsanknutna medel,
att tra i anspråk under verksamhetsåret 2001.
Övriga kortfristiga fordringar

598 /f55 154 943

132 817 584 165
2cf,02?s -nffi
-500 000 0
-500 000 -500 000

-1 oooööo ----soo ooo

1060229 1427 412

147 854
110 000

0
1 375 287--i sg3.id

110 000
15 000

1 421 783

367 457 0
230 998 154 943

Likviditetsfond
Balanserade vinstmedel
Arets resultat
Summa fonder

199-12-31
1 520 000

587 518
43 546

2 15't 061

under året
0

43 546
43 546

-T

2000-12-31
1 520 000

631 064
40 100

2 110 964

t kr t|' '
h fråM u",



ABF Hebingborg 076
Org.nr.&8000{094

Not12 Längftisligaskuldet 2000 1999
Övriga långfristiga skulder 413 097 421 112

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2000 1 999
Upplupna löner -122 494 -124 980
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

-373387 -335937
-161 499 -152379
-250216 -644 140
€o7ss6 -Zi|ft[-

Not 14 Beviljad Krcditllmit 2000 1999

Helsingborg den 0i'c'f - l3

efuEil*?
.earl-Johan Wassholm.,'

'k%x//il/ 'Lw{@tz'Lr
/Matsr,fualmstedt

--Vazz""&' 
:ä4*>tt^,-- Fransiska Lårsson

Våt rcvisionsberättelse hat avgivits den

-Erik Karlsson

o r-ca -L?-
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Revisionsber attelse
För ABF Helsingborg

Org.nr. 843000-0094

Råikenskapsår 2000-0 1-0 1 - 2000-12-31

Vi har granskat riikenskaperna och styrelsens årsredovisnin g, tagit
del av protokoll och öwiga handlingar som liimnar upplysningar
om avdelningens ekonomi och ftirvaltning. Granskningen har utfiirts
enligt god revisionssed.
Vi tillstyrker:

att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens fiirslag samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret.

Ilelsingborg den 2001-03-*

Jan-Erik Karlsson


