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Ä$mötet genomfördes i Folkets hus B-sal den 24 april. med 34 ombud och med

Per-Arne ilåkansson $om mötesordftirande. Förutom sedvanlig dagordaingbjöd

å$mötet på et uppskåttat kuln[inslag. Evert lönsson avglck efter rekordlång

tid i styrelsen och avackades bl a med ABFs silvernåI.

Ilalvårsmötet genomfördes i sam-' sal den 20 november med 38 ombud' Vid
möcn fiamhölls foll:bildningens storabetydelse och demokratisamtalen i ABF'

Halvårsmötet antog verksamhetsplan och budgpt fitr 2001.

Avdelningen har under året haft 104 föreningar som betalande medlemnur'

Desm ftireningar representerar drygt 90000 enskilda medlemmar. ABF har

deszutom samartetat med et 30 tal andra föreningar och projektgrupper' Avtal

om satrlartetB har uppråttats, fömyats och utvecklats och ABF hat hd ett bra

samarbte med vårarrånga olika medlemsorganisationer under året Nya ABF-

stadgar antogs och gav möjlighet ftir avrtelningen at nu sjålva vålja in nya

medlemmar vilket också skes i ett frU under &et

ABF har medvetet arbetat för äDnu båttre service till medlemsorganisationerna

genon ökad tillgtin8ligtFt och öppetMllande. Studiekonferenser och möten bår

lenonftiru i samverlon och rlialog med tle flesta av medlemsorgalisafionerna'

,CBF har också Uiståu med dir€kt olikt typer av stöd till ftireningar med

beglinsade resurser.
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Informåtion

Verksamhet

Shrdiechklar och kulbr

Uppdrag och thrigl

Tialningen Fönsbet når varje rrånad ut till ca 3,10 enskilda eller organisafioner
i Helsingborg. En helt ny q? av studieprogram har skickats till medlemmar,
studieakivq instihrtioner ochtiretag. Studiekonferenser, radiopmgram,
annonser, affscher, utstållnineår och flygblad mm hfi använts fiir at informera

ABFS hemsida bar utvecklats. Folkets hus hår bds fiam i olika sarnma ang av

ABF, likom Caf€ Söder son har g&t bra- Va{e verka har ABF sånt program i
Radio A. ABF har ocl:så deltagit på många möt€D och pratat om studier mno-

Den I september hade ABF upptakt med öppet hus. Cafd Södsr var öppet
liksom det mesta av studielokalerna i Folkets hus. ABF har baft fistiilningår
använt slrylfönstret, och affscherat på olika plats€r .

ABF-verksamheten har som sig bör bestrått av ett bret r.(bud av shtdiecirHar,
kulturafiangrentang; kurser och konferenser, projeK kunskaslyft, uppdrag
och lokatltyrning. ABFs musiliftus på Vlistra Tallgatan har kommit bra igång
sen öppningen fu 2000 och utvecklats väL

Vår avdelning kom med i ett fiirbundsprojelt om l$alitetssålring av
studiecirklar. ABF har också aft€tat med ftireltisningsprojekt och haft möten
om Sö'der i fdrändring. Data och IT utvecklingen har fortgått.

Verksaffhetsredovisningen via cle sk Gustaryrograrmet har wvecklats Iiksom
ekonomihanteringen. Etr omfasande intemkontoll genomfördes av gammal
Alu-verksamhet och tog mycket tid och pengar i anspråk.

Totalt genomfördes 33052 studietimmar under år 2001. En minsloing jåmfiirt
med 2000- Sammansti lningen över timmama redovisas i en siirskild bilaga
ned intyg från ABF- ftöundet 709 olika kulh[pmgram rapporterades.

ABFs studie- och kulhrverksaahet bar som sig bör nått alla åldrar och gnrpper,

Såirskilö målgru.pper har fitt extra uppmårlGamhet på olika såtl

Dernokrati- och samhiillsslrdier bar lyfts fram. Antalet pottislo cirklar blw
rekordhögt Internationella studier och u-landsprojekt bår lyffs fråm liksom
handikapp och pensionå$verksasheten. De fackliga studierna harte wåfi
att öka rots nånga möton och konferenser med facldöreningsrörels€n-

Kunskapsbffet har minskat, men ABF har ett avtal om kompetensl)ffet.
Svenska ftir invandrare hff kommit id"g på kviillstid och utvecklats vtil.
ABF har lagt många anbud och låmrut offerter ftir altt finnå nla aöetsuppgiffer
och uppdrag Mycket aöete har lagts ner på att ff igång nya studier och också
på det så l€Iade Söderprojektet.



Personal

Lokaler och Folkets hus

Sama6ete har genomlttrts med Stådsbiblioteket, KUB, och skolor lcing bam-
och ungdomsverlsamhel Samaöete har genomftirts med andra ABF-
avdehingar. ABF bar arbetat med musikintresserade ugdomar. Föreläsningar
och kulturprogram bar geNrornf,örts med olika intressanta tema och förelåsare-

ABF har aktivt aöetat med Unga Örnar, SSU, I{andikapprOretsen, Hemlösas
huq Skådebanan, och fttr kulhr i boendeL Eft gönare Söder såg ut att stafta

under slutot av 2001 i samverkan med Söder i ltträndring och Vuxenskolan
EU aktiviteter genonördes på olika såt i sarnband med Sveriges

ordftirandeskap våren 200 1.

Flera hundra personer Illr lön eller arvode av ABF under ett år. De alka flesta av

dessa it ctkeuedarc på deltid" Dessutom finns våldigt nånga som år ledffe på

olika siitt uiatr persodig ersliltning. KnaPpt 20 personer har varit fast ansEtlalå-

ABFs personal har oc*så ansvarat ftir Folkets hus dhymingsverksamhet mm.

Många olika personer aöetade och praktiserade hos ABF i Folkets hus och

Cåfd Söder. Minskad€ ekonomiska resurser och verksamhet giorde att ABF
bade många flirhandlingar med berörala faclf,öreningar och vingades till
personalminskningar under året ABF tvingades såga uPp sui@rsonal,
och minska aöetstiden liir flera cirkelledare

Cirkelledanrtbildning bar genomförts i egen regi och tillsammans med ABF
Skåne. Styrels€n har genomfiirt processutbildning i studiecirkel under l6dning
av ABF avdelningens ordförande. Tyvffr blw det inte råd till någon "EU-resa''
meo eD storjulfest blev det i A-salsn. Kerstin Aghamnår gick i pension och
Egon Jönsson blev sjukpensiontu under år€t.

ABF har varit i hfrda lokaler i Folkets hus. I Banckska villan har ABF haft
keramik sen 1958. De nya musiklokal€rna bat anvånts flitigt på Västra
Tallgåfan. Folkets bio och Exit h}'rcle lololer av ABF på femt€ våningeD-

LO-facken, Skogs- och Trå flyttacte in på fårde våningen i renoverade nrm-

Kommunalpensiontuerna och Hotell- och restaurang hyrde på tredje våningen

Sö'der i ftträn&ing och Helsingborgffestivalen hyrde lokaler under err liingre tid
i olika delar av huset, och mycket aöete hff som vanligt lagts ner på at
Ittöäur4 uderl$ a och sköta lokåler och inventarier. ABF ordnåde med
inGmetanslutning i hela Folkets hus.

ABF bar hyrt ca. 80 procent av Folkets hus lokaler under årel Uthyrningen av

A-sålen hrr varit omfrttånde och tidshiivande. ABF fick ett båtte avtål för
A-salen med Vård- och omsorgsnännden. Fiera överlåggningu genomfördes

med frrvaltaren Serco och K&nfastighet€r om föråndringar och liirslag till nya

hytesavtal och onfauningen av ABFs lokaldisposition i Folkets hus.

Ett avancerat och dyrt brandlarm installerades. ABF hade inget htesse av dettä

men fick motvilligt betala genom omfattande aöetetr och störningar i hela husd

med extra koshader på olika sätl



Slutord

Samtalen om demolrati och visioner var ofta på dagor&tingn inom ABF 200 I '

Ledarslcapsfrågror lilaom valbere*tingarnas betydelse och styrelsembetet har ,
diskuteråts- under året. Evert Jönsson avtackades efter vcildigt många ar i styrelsen

Studieverlrsamheten minslcade något jötJört med 2000 men var på enJortsatt hög nivå.

ABF btev på grund av miwkningen tvingade att dra ner på arbetstidenför cirkelledare

so- i m6ga-* hoft myclcet studiefimmar. Efier en omJattandz intemkantroll av 91-talets

s k Alu-veiksamhit vtdtog styrelsen en del rättelser och justeringar av vissa verksmnheter.

utbildning av cirkeltedme genomfördes i egen regi och i sanverkan med distriklet.

Antalet laiturprogrutr minslcqde något mm h* ölcat betydligt under serare ar' ln stor

mångfald av iatltirprogram hw genomförts för alla åldrar fran stnåbarn till tildre.

Lolcaluthyrningen ölcade under aret. Å-BF fick nya hyresgdster i Folkets hus, menfck
samtidig Alraåe hyreskostnader genom en om/attande brandlarmsinstallation. Dessutom blev

et braliomigt hyrestcontrakt uppsagt och A.BF tvingades till mångafOrhandlingar om huset.

Verksarnheternas ekonornislca resultat blev positivt medan fondutdelning och extraordinrira

lcostrmder gav negativa resaltat under fuet. Avsbiwingslostnaderna minslcar medsrt

kostnqderna av engfurgskarahcir drog ner resultatet.

Trots att sty.elsen tvingats genomföra utre*ringor och vidta beqaringar har verlcsamheten

genomforti i god anda ochlamverkan med medlemsorganisdtioner och andra i enlighet

med verksamhetsplmer och fastlagda intentioner'
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