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Sammanträden
Styrelsen har under året haft 9 stycken protokollftirda sammantråideu.

Verkstiiliaade utskottet har sammanträtt 1 I gånger rurder verksamhetsarel

Expedition och personal
Avdehingens expedition Zir iruymd i Folkets Hus, Södergataa 65, Helsingborg
Den administrativa personalstltkan har under aret bestatt av ftifande medarbetare:

Eva Aldegren, Olle Borg, Farib orz F aal, Lars-Göraa Hansson, Dan Karlsson, Eva Lindqvisg
Jeanette Mathisen, Goran Rabar, Joaldm Pettersson och Bjöm Tuvesson -A-lm.
Förutom administrati\,t arställda utgörs den alira största gruppen personal av deitidsaast2illda
cirkelledare och kulturarbetare. En våildigt stor grupp iir ledare på olika sätt utan personlig

ersätbring.
Dessutom arbetar flera personer med olika fomrer av praktikarbeten i Folkets Hus.

Anslutna organisationer
Avdelningen har under året hai 298 stycken medlemsorganisationer. Dessutom samarbetar
ABF rned ett stort antal andra foreningar och grupper, med kommun och andra myndigheter.
Ett f:uktbart samarbete har ufvecldats med Nordväsha Skanes Folkhögskola och Öreniis
Foll*iögskola. Ett samarbete sour vi hoppas kaa ftlrdjupas och utvecklas under åren tamöver.
Vi har också under året haft glädjen att håilsa tre nya medlemsorganisationer viilkomna till
ABF, niimligen Country Line Dancing klubb, Syriska öreningen och Somaliska ftireningen.
Dessutom har Ungerska föreningen - Hungaria klub gått in som samverkansörening i ABF.
Hela tiden arbetar ABF målmedvetet med att förbätha och ftirdjupa samarbetet med vara
medlenrmar. Detta kan ske på oiika vis, dels genom konferenser och saantal, ibland genom

Representation
ABF Helsingborg har representanter i fiiljande styrelser, arbetsgrupper och kommittder
ABF Skarc, Skådebanan i NV Skåne, DHS i Helsingborg, Folkörelsearkivet, Ett grönare

Söder, PRO Samorganisations studiekommittd, Arbetsgrupp fttr integratioq St5.reisen ftir
Cafd Söder, ABF Skånes utvecklingslag, Jubileumsgrupp Folkets Hus 100 ar, Studie-
ftlrbundsgruppen samt Musiidöreningen Slugger.

HuvudmåIförABFverksamheteniIIeIsingborgår2003

. Kompetensutveckling i samverkan med fackitireningar

. Deträtwisakunskapisa.o:hzillet
r Föreläsningar. seminarier och kulturprogram i samverkan
. Studier kring demokrati, ideologi och jämst?iJldhet

r "Ett grönare Söder" ftir ekologi och demokrati
. Satsningar på bam och ungdom
r Studier om Sverige, EU, EMU och omvZirlden



. Utveckling av ABFs informationsverksamhet
o Utbildaing ftir ft)rtroendevalda, cirkelledare och anstiillda
. Utveckling av mediemskapet i ABF
. Bra service och god kvalitet på allt vi gör i ABF
. Uwidgning av vårt utbud i samverkan med skolor/folkhögskoior
. ABF 2005 samtal om ABFs utveckling och var vision
. Demolcatiprojekt fiir integration - mot frzimlingsfientlighet

Årsmötet 2003
Ärsmötet genomftlrdes den 22 april 2003 i Folkets Hus i Helsingborg. 45 ombud deltog i
fiirhandlingama. Som rnötesordftjrande firngerade Maria Ward, kultum?imndens ordftlrande.

Förutom behandling av stadgeenliga iirenden hölIs paxentation över avlidne st1'relseledamoten
Olli Tarnmi.
Årsmötet ar.'tackade Kjell Lundin och lnger Bäckman båda avgående fiirboendevalda.
Benrt Hammar{und underhöll med en repertoar av blandade visor.

flalvårsmötet 2003
Halvårsmötet genomfördes 18 november i Folkets Hus i Helsingborg. 47 ombud deltog.
Haivårsmötet inleddes med att Gi.intirer Heeren från LO-Facken presenterade organisationen
STOP ( Stop Trafficking Opression Prostitution) fran Iadien. Roma Debabrat4 uaiversitets-
lektor vid universitetet i Dehli och Rigyaimo Tamang, båda aktiva i organisationen berättade
om det arbete som de bedriver med ett antal slumskolor i New Dehli . Tanken ?ir att fiirsöka få
arbetarrörelsen i Helsingborg att ta ansvar f?jr en av slumskolorna i Debli.

Planeringskonferens
Styrelsens flaneringskouferens genomftirdes i två steg. En endagars överläggning
genomftirdes tillsarnmans med verkstiillande utskottet i juni mfuad ör att stiimma av
verksamheten gentemot den lagda budgeten.
Den 16-17 oktober sanlades stgeise och personal på Eriksiund vid lingelhotm ftir att
diskutera budget och verksamhetsplan fttr år 2004. Dessutom diskuterades personalfrågor med
anledning av kommande förlindringar und er fu 2004.

Studieverksamhet
Vi kan gliidjande nog.konstratera att vi under det gångna verksam-hetsåret har ökat var
folkbildningsverksamhet med cirka 12 %. Den största ökningen har skett inom bam och
ungdornsvelksamheten, då fiamfiirallt inom musikseklom.

P ens ia n iirs v e r ks a mlt et
PRO och SPRF håller stiiJlningama med en omfattande studieverksarnhet ftir sina
medlen:mar. Ar fian är har innehållet berikats med nya ii:ru:en och utrna:ringar. Satsningen på
PRO skolan har visat sig vara en stor frarigrång, med manga engagerade debattörer som ger
sig i kast med nya och stora frågestäIningar. Allt fler deltagare söker sig till ABFs
HZilsoskola-



Vi vet att personskador utgör ett av de största hZilsoproblemen bland 2ildre m2inniskor i
Sverige. Ett sätt att minska fallolyckor iir att öka den $'siska aktiviteten. PeDsionits-
organisationerna har med sina satsningar på hälsocirklar tagit på sig en viktig, nationell
uppgift. ÄldresZ&erhet såvZil som trafiksåikerhet iir en del i ett folkhälsoarbete, som visar hur
viktig roll folkbildnfurgen och studiecirkeln har i detta- För att ftirstiirka ftireningama bar
kurser anordnats kring ftireningskrurskap, utbildningar i pedagogik och studieorganisatörens
axbete. Tenadagar kdng intressanta Zimnesområden arrangeras både under vfuen och irösten.

En omfattande kultruverksamhet bedrivs också i samaxbete med pensionihsftireningama.

Handikapporgan k ationernas verks amhet
ABF Helsingb'org har ett mycket nåira samarbete med handikapporganisationema och dess

samarbetskom.mittd. Förutom att stödja de olika ftireningamas studieverksamhet på alla sätt
har ABF va t samarbetspartner i projektet "Funktionshindrade i samverkan", bl a genom en
liingre utbildning i fiir enirigskunskap under det gangna aret, Dessutom har vi medverkat i en
stor Bemötande konferens på Dunkers kulturhus och i HAREC dagen ar 2003. Vi stödjer
öreningamas kultur och ftireläsningsverksarnheter. På häfbunll Ringstorp har vi varit
medarrangör'er i ett antal tematriiffar under året.

Invandran erksamltel
Under aret har vi kunnat hiilsa flera nya invanclrarftireningar viilkomna som medlemmar eller
samverkanspartner i ABF. Vi har ördjupat vårt arbete kring integration och fråirnlings-
fientlighet. Tillsammans med integrationsteamet i kommunen har vi anordnat två stycken
konferenser kring dessa frågor med deltagare från stadens nZimnder och fiirvaltr:ingar.
Tillsammans med INVASAM och INFOCENTER stödjer vi de cirklar som har börjat viixa
fram kring ftiriildrarnas roller i famiijen, om uppviir'1 och fiir2ildraskap mellan kulturer.
I övrigt bedriver föreningama ciriclar och annan gruppverksamhet i hemspråk, dans,

samhällskunskap, sveusk4 data, matlagning och en miingd annat. Mycket av
studieverksamheten riktar sig till barn och ungdom.

Facktig och Politisk verksamhet
Glädjande iir att vi under året har kunnat se en fortsatt uppgång i den fackliga verksamheten.
Fler studiecirklar, lcurser och kulturalctiviteter genomfiirs Zia tidigale. Medlemsutbildningen
har kommit igang i flera organisaiioner och vi har också sett ett ökat intresse fijr hZilsoskola
och språk.
Politiska studier har till stor del ha:rdlat om studier in-ftir EMU och studier i ideologi för nya
medlemmar. I och med att Våinsterpaxtiet har flyttat in i Folkets Hus har vi också knutit
nZirmare kontall och tillsamrnans an'angemt ett antal intessanta fiireläsningar,

Verks amhet med bostatls kooperation en

Tillsammans med Hlresgästöreningen, HSB, Riksbyggen, och Vårt Hem har vi en
befydande verksamhet, både vad gäller cirklar och ktiltur ute i våra bostadsområden.
Ett etablerat samarbete finns med " Kulfw i bostadsområden", som arbetar med att få igång
verksamhet i siirskilt utsatta bostadsområden. En stor del av de aktiviteter som bedrivs ute ?ir

riktad till bam och ungdom, i form av prova på verksamhet, teater, musik.

I nter natio n e I I v er ks a mh et
Under året som gått har avdelningens iatemationella verksamlet inriktas på
informationsverksarnhet king bamarbete och organisationen STOP (Stop Traffrcking
Opression Prostitutiort.Framftirallt har inriktningen varit slumskoioma i New Dehli. Vi har



också varit engagerade i arbetet kring måinskliga rättigheter i tredje vitlden, med en viilbesökt
konferens i Folkets Hus under hösten.

Musik
Vi kaa med glädj e och tillfiedställeise se tillbaka på ett år som innebar nytt rekord i antal
musiktimmar. Aldrig fbn ha vi haft så många kamratcirklar (17 000 tim) på vårt musikåus
som år 2003, trots att ftirburdets regelverk irindrade ett iinnu störe antal timmar. Förutom den
rena cirlielverksarnheten irar ett antal anangemang genomftirts under aret, bl a Tumstock som
i samarbete med Helsingborgsfestivalen blev både en publik som konshuklig succd.

Under året har även den undervisande musikcirkeln stiirkts i form av att den rikskiinde
. dragspelaren Börje Wessman örlagt stora delar av sin verksamlet hos oss. Detta har rn)mnat
ut i cirklar, arrangemang och ett projeld i samarbete med ABF Skane och Helsingborgs
skolor.
Körsången lever på Folkets Hus igen!!! I sarnarbete med Tomas Åström har vi nu ca 200(!)
deltagare som regelbundet repeterax hih. Tomas undervisar numera även i solosång i
cirkelform på ABF;

Språk
Språkverksanrheten vid ABF häler en konstant nivå, med hur.udvikten på engelska och
spanska. Glädjande nog har vi fått igary studier tyska igen, vilket inte har skett på flera år.
Avdelningen kan skryta med aft forfarande ha igång verksamhet i Esperanto och ett bra
samarbete med Helsingborgs Esperantoftirening.

Data.området
Vi har under aret anvzjnt oss av fura "studios".
F RESO - salen i Folkets Hus it störst med 15 datorer
F Rum 306 i Folkets Hus - 5 datorer
) Vaktgatan - 10 datorer
F Ringstorp - 6 datorer

Störst artal datacirkiar hat v i}raft for Kommunal och deras IT-skola.
Dom har varit verksamma under hela 2003 om man bortser från sommaren.
IT -skolan har varit 9-12 studietimmar lang.

\ttriga Faclrforeningar bu en del datacirklar, t ex Skogs- och Tr?ifacke! Fastighetsa:rst2illdas
fijrbund, Handels, Elektrikerfiirbmdet. Hrir Zir spridningen störst och kan handla om altt fian
grundkurs till Excel, Intemet och datalcörkortet.

PROs datasrudier ä' ganska omfattande. Vi kan erbjuda 12 olika cirklar men det iir inte alla
som ä efterfrågade. hrhesset hZir Zir störst ftir PROs IT skol4 ett material som tar upp Word
och lnternetlE-post. Vi genomftir löpande fortbildning av dessa ledare. Det 2ir en morot fljr att
dom ska fortsätta häia studiecirklar i ABFs regi.

Handikappföreningarna hu en hel del datacirklar. Bland de mest aktiva fu::rs Bryggan,
RSMH och SRF. Främst iir det grundkurser som gåiller men Bryggan har varit igang i många
år och kommit larigt rned sina kunskapar.

Datastudiel har även fiirekommit inom bostadsorganisationem4 invandrarorganisationema
och på det "öppna torget".



Övrig verksanchet
ABF har också haft en stor verksamhet i dans, matlagning, keramik, övrigt konst och
konsthantverk. Vi trar också i samarbete med flera medlemsorganisationer bedrivit
ftlreningskunskap ocll mötesteknik

Stafistik
Studiecirklar
Totalt
Därav verksamhet
ör Iavaadrare
ftir Funktionshindlade
ör Arbetslösa
Annan Gruppverksamhet
Totalt
Därav verksamhet
ör Invandrare
ftir Funktionshindrade

Studiecirklar och
Annan gruppverksamhet

Statistik
Föreliisning
Sang,A{usik
Dramatisk fr amställning
Filn/foto/bild
Dans
Utstdliniagar
Litterahu
Konst/konsflraltverk
Tv2irkulturell

TotaIt

:

Antal arrangemang

1.024

Antal Arrangemang
277
309
48

3
,)

34
1'7

9
1

701

Anfal studietimmar

37.392

2.21.8

2.233
471

U.U55

1.543
52

45.447

61

74
17

235

15

6

1259

Kulturverksamhet
Folkbildningens tredje ben åir en onrfattande kulfirrverksamhet. För att bedriva en bildnings-
verksamhet av rang vilar ett stofi ansvar på att ftirmedla god kulturverksamhet. En stor
uppgift ftir ABF iir att skapa tillfiille ftir öppna samtal kring demokratifrågor och andra Sågor
som ligger högt upp på dagordningen i vårt vardagliga liv, men också att bjuda in till sång och
musik, teater och dans. Vi har också ökat antalet kulnrprogram betydligt under aret. De flesta
har genomftirts i samverkan med vara medlemsorgalisationer , men viildigt många
arangemang genomfiils i samarbete med Stadsbiblioteket, KL./ts, Kultumiimnden, Kuitur i
bostadsonuåden, Helsingborgshem och andra fria grupper och kulhrarbetare.



Uppdragsverksamhet
Viss ren utbildningsverksanrhel rubriceras som uppdragsverksamhet. Enkeit utryckt iir det
verksamhet som vi genomfiir på uppdrag av någon utomstaende uppdragsgivare. Det kan vara
kommun eller ftiretag.
Under året som gått har vi endast haft ett uppdrag och det har varit att genomftira utbildning i
SFI, Svenska ftjr invaldrare, på kvällstid. Uppdraget har omfattat alla nivåer fian
nybörjarstadium till filrdigt SFI iag'g. Vi har haft ett högt antal elever till vara tre olika steg i
utbildnirigen. TyvZirr har vi inte fått fiimyat ftirtroende från kommunen att fortsätta bedriva
kvällsundervisning i SFI. Utbildningen har genomftirts på uppdrag av Utvecklingsnåimnden i
Helsi:rgborg.

Utvecldingsi nsatser
För de speciella pengar av statsbidmget som skall anvZindas ftir ufveckiingsinsatser inom olika
verksanhetsområden har ABF satsat på ftilj alde projek:

Grönare Söder- ska skapa ftirutsättningar ft)r en hälbar utveckling. Följande utgangspunkter
skall bealctas; social4 kultuella, miljömässiga samt e.konomiska- Detta helhetsperspektiv
kommei till uttryck genom att pågående utvecklingsaxbeten och delproj ekt i stadsdJlen
samordnas. Befolkningen och nZiringslivet skall göras delaktiga i ftiriindringsarbetet. En del i
denna process rir att skapa fömyelser i gardsmiljön. Det handlar egentligen om en långsihig
process soln Iöper över flera ar, dzir de $rsiska föriindringama måste ses i åtninstone ett
fen:arsperspektiv.

Barnhitur i bostadsntiljö - genom att arbeta med konst och konsthartverk som verktyg,
fijrsöka ståirka barnen som egna individer och samtidigt stiirka gruppen. I Rydebäck har vi
byggt upp en keramikverkstad ftir bam och ungdomar i området. Syftet har varit att få igang
någon form av ungdomsverlcamhet i ett omr'åde som tidigare inte har haft mycket av derura
vaxa. Att låtra kärra och triina sina och andras olika sinnen samt betesnden iir en nödvåindighet
for att kurura fungera tillsamnrals .

Tillbaka titl vartden - ett proj ekt tillsammans med teamet ftir socialt och psykiskt
fluktionshindrade att via verksanr-iret med cirkeln som metod fiirsöka slussa ut deltagare i
samh2illet. Proj ektet bedrivs i be$:insad skala och hittills har det mest rört sig om att göra data
och IT tillgiingligt ftlr gruppen samt tr2idng i vardagliga sociala situationer, som t ex konsten
att kunna handla och laga sin egen mat.

'

Nya rnötesplatser - satsning på att skapa en naturlig mötesplats för medborgarn4 såväl unga
; som gamla, svenskar som ilvandrare. Vi satsade på ett IT Cafö, benämnt Cafd Söder. Det har

visat sig vara en lyckad satsning. &ir vi kan konstatera att vi bår lyckats na framfOralit
medelålders och ädre fran olika kulturer. Förutom IT och cafe verksamhet har vi bjudit på
viscafd samt en politiker höma, drir allm2inheten på bestzimda tider kan t2iffa olika folkvalda
politiker.

IT stdd far alla cirklar - ge möjligheter tiil alla cirklar att anvZinda dalorer som ett redskap i
cirkelverksanrleten. Utbildning och information till cirkelledare och administrativ personal
kring DVS - Det virtuella studierummet - har genomftirts under året.



Dragspel i Helsingborg - atl få barn och u::gdomar att börja spela dragspel! Dragspelet har
ievt en tlrrande tillvaro under de senaste åren, i varje fall i Skåne. Proje}:tet vill genom

skolkonserter och andra arangemang fijrsöka i::tessera eT ny generation fiir dragspelet. Med
Börje Wessman som samarbetspartner har vi mycket stora chanser att lyckas bra med
proj ektet.

Ftmktionshindrade i samverkan - under aret hax vi aktivt deltagit i DHS projekt "Funktions-
hindrade i samverkan". ABFs bidrag i projeictet har varit med en processinriktad utveckling
inom handikdpporgariisationerna i ftlreningskunskap, kunskap om nya kulturer, be'nötande

och skapandet av nya mötesplatse:..

Hur vill j ag bo ntit" j ag blir' äIdt'e? - tnder året har ABF tagit fram ett material ftir ålders-

gruppen 55 + som handlar om byggnation och anpassning av bostadsbestaendet i kommunen,

samt hur man går till väga ftr att påverka beslutsfattarna redan på planeringsstadiet. En

studiecirkel ftjr tilltiinkta ledare genomfbrdes under aret.

Kvalitetssäkring
Under verksamhetsaret har tid och resurser lagts på information och utbildning av våra

cirkelledare och administrativa personal. Fragoma i kvalitetss?ikringen har peneterats och

bearbetats ör att kurula fi:ngera ut i cirklama.

Information och Propaganda
Lrftir vat'e höststart kornmer ABF Helsingborg ut med ett studieprogram som presenterar

verksamheten fiir höst och vårtermin. Årets program var i tabloidforrnat och var till formen
ett taditionellt studieprospekt med tider och dagar ftir olika cirklar och andra aktiviteter.
Radioprogram, studiekonferenser, annonser, affischer och flygblad har fi:llbordat
sfi:diekampaljen. Resurser har satsas på kontinuerliga uppdateringar av ABFs hemsida. Vi
har också kunnat ncttera en.klar ftirhöjning av besölcare på hemsidan i tider ftir studiestart.

Tidningen Fönstet skickas varje manad till verksamma cirkelledare, studieorganisatörer,

organisationer, näi.rnder och stylelser inom kommunen, bibiiotek och andra st?illen dit
allmZinheten söker sig. Cirka 324 stycken tidskrifter ftirmedlas genom ABFs ftirsorg.

En anlan viktig infomrarionspunkt rir Radio A, där ABF ?ir en av de tre ftrnga

mediemsorganisationema. Va{e tisdag melian 12.00 - 13.00 har ABF en egen siindningstid,
diir vi samtalar om studie och kulturverksarnhet.

.

Lokaler
Ä"["* gatt f,* mycket präglats av att arbetet med att renovera A-salen har påbörjats.

Planema Zir att iordningstiilla salen till samma utseende som den hade vid iwigningen i
decernber 1906. Ett stort antikvarist albete har genomftrts, det gZiller att fastståilla

ursprungsfiirger och material. Tidvis har salen varit stiingd på grund av detta arbete.

Vi tackar a-lla våra förhyrare och organisationer som har verksamhet i salen ftir det stora

tålarnod som ni har visat under denna tid.



För öwigt har vi under året anpassat oss till vår "mindre" kostym. En ökad och i övrigt till
imehåll ofdriindrad verksamhet, har genomftirts med fiirre f*i fti.hyraa,traierum i fokets
Hus. Vi har fått andra hyresgEister i huset, 5:e våning örhyrs av Lo-facken och i två nuo Då
tredje våning har V2insteryartiet flyttat in.

Musikh-uset på Vlistra Tallgatar fortsätter att v?ixa- Studie 2000 blev klar under året och detta
har möjliggjort en ytterligare ökning av musikverksamheten.

En mycket omfattande verksamhet bedrivs dock i medlemsorganisatioaemas egna
öreningslokaler och ute i olika bostadsornråden.

Uthyrningsverksamhet
ABF bedriver en omfattande uthymingsverksamhet av de stora "salarna" i Folkets Hus. De
hyrs ut till kurser,&onferenser, möterq kulturarrangemang, barnteaterverksamhel
ftiretagsarangenang, fester ; j4 i stort sätt till allt vad man har behov av. Detta'iir mycket
resurs och tidskrävande, med vaktrnästareinsatser, bokningsbesked, fakturering,
ommöbleringar och städinsatser. Det påbörjade renoveringsarbetet av A-salen har tyviirr
negativt inverkat på antalet uthymingar.
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Möteno konferenser, kurser, utbildningar
Boendekonferens
Facldiga organi sationer
Cirkelledarutbildning
DVS
Ärsmöte
Studiekonferens med industrifacket
U\N formalia konferens
UUPA utbildning
GUSTAV utbildning
Hur blil en grupp en grupp
HAREC dagen
Planeringsdag med Handikapporganisationema
Plaaeringsdag PRO
Budgetkonferens uppölj ning
Studieftirbundstråiff
Ordf/ ombudsmannatrZiff
Drottninghögsdagen
Fedagogisk utveckiing
Studi eitirbunden
Tumstock
PRO Skolan
Cirkell edarutbildning
PRO studieupptakt
Ordf/ombudsn:annautbildning
Spr'åkkonferens
Öppet Hus ABF - Goa Stan
Hälsoskola - cirkelledarutbildning
Info kring liis o skrivsvårigheter
Folkbildningsfttrbundet Etik -Moral
Kulturverksamheten -konferens
H-kapporg - konferens
Öppet Hus
Hiil soskol a -cirkelledarutbildning
Marknadsftiring
Pedago giska uweökiingslaget
Facklig verksamhet - konferens
LFS
Invandrarkonferens
Regional facklig studiekonferens
Kulturförvaitningen samradsgrupp
Alkoholpolitiskt toppmöte
Orditirandeöverl äggning ABF
Plarieringskonferens - ABF
Or dkraft- Equal proj ektet
Cirkelledarutbildning
Jubileurri NV Skånes fhsk
Förberedande förbundskonferens
Halvarsmöte ABF
Ombudsmannaöverläggning ABF

Jakob Hansens Hus
Folkets Hus
Folkets Hus
Resosalen
Folkets Hus
Gamla tingshuset
Marina Plaza
Öreniis firsk
Malmö
Backagarden
Dunkers Kulturhus
B ackafallsbyn Hven
Backagården
Folkets Hus
Foikets Hus
Backagården
Drottninghög
ABF Skane
Kulturftirvaitr:ingen
Gry1an
Munka Ljungby
Folkets Hus
Folkets Hus
Backagården
Backagården
Folkets Hus
Hässleholrn
Backagården
Studiefrämjandet
Lund
Lund
Ringstorpsgarden
Backagarden
Malmö firsk
Lund
Lund
Folkets Hus
Dunkers kulturhus
Örenåis

Dunkers Kulturhus
Kongresshuset
Backagarden
Erikslund"/Folkets Hus
Raclhuset

Folkets Hus
Munka LJungby
Backagarden
Folkets Hus .

Bastad



Slutord

Vi kan se tillbaka på ett arbetsamt verksaohetsår samtidig som det har varit veilcligt
framgangsrikt. vi har ökat vetksamhetsvolymen med cirka 12 % och åir nu upp i över 50.000
folkbildningstimrnar. Med iindrade bestiimmelser och bidrag irurefattar numera begreppet
folkbildning, fönrtonr sfudiecirkelverksamhet även annan gruppverksamhet och
kulturarrangemang.

Början av året präglades av en anpassning i Folkets Hus, till flirre lokaler och mindre
ut$/nrme. Renoveringen av A-salen, som har pågått under n?istan hela verksamtretsfuet, har
framfijrallt påverkat vfu' uthymingsverksamhet i negativ bem?irkelse.

Resurser har satsats på att utveclcla utbildningen ftir vara cirkelledare lcring folkbildning som
begrepp, nya pedagogislca metoder och kring kvalitetssZiking av folkbildningsverksanrlsten.
utbildnilgar ftir ledare och ftiretädare ftir mecllemsorganisationema har anordnats i DVS -
Det Virnrelia Studierummet - ABFs satsning på flexibelt liirande.

Under verlcsamhetsåret har ABF ftirbundet ftirt diskussioner om att samord::a löne- och
ekonomifuirktionema inom hela ABF organisationen. Just iruan arsskiftet togs beslut på
ftirbundets representantskapsnöte om att genomftira gemensarnma samordningscentaler i
landet. Under det kommaade verksamhetsåret kommer vi att se måaga pusselbitar falla på
piats och vi kommer att kunna skönja hur org?ni sationsn icommer att seut i framtiden. 

-

Under år 2003 a\fslutades uppdraget att bedriva svenskundervisning $r invandrare på
kvzillstid. Den 31 december upphörde ABFs rätt att bedriva SFI under denna upphandlings-
period.

Resultatmässigt ican vi giädja oss åt ett litet överskott, toots en rejäl ölcniug av studieciricel-
verksamheten fran:förallt på Musikhuset.

Styrelsen vill med dessa slutord rikta ett varmt tack till alia cirkelledare, studieorganisatörer ,
olika samarbetspaxtners och öwig personal ftir allt arbgte som har lagts ner under året som
oÄ++

Helsingborg i mars 2004
ÅBF Helsingborg
Styrelsen

Qirgu Palmgren

Ldgar L Gumabon':

Carl-Johan Wassholm

Mats Malmstedt

Franzisla Larsson

Dan Karlsson

Thomas Munkberg





ABF Helsingborg
843000-0094

Verksamhetens int2iller
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Ärets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

2003

11091

11153
-62

50
4043
1870

46.2s%

2002

11304
I 1014

290
75

3947
1820

46,1t%

2001

11269
1 1611
,342

-366
4447
1745

39,24%

2000

1t287
11352

-65
40

3947
2t1t

53,48%

.rsredovisning
2003-0 1-01 - 2003-t2-3r

F -örvaltning sb erätte I s e

Allmänt om verksamheten

ABF Helsingborg 2ir ett studie- och bildningsftlrbund vars verksamhet till största delen består
av studiecirkel- och kultwverksamhet. Den mesta folkbildningsverksamheten genomftirs
inom våra medlemsorganisationer och endast ungefu 15 Vo pä det "öppna" torget".
En liten dei av verksamheten har utgjorts av uppdragsverksamhet , under året har den uppgått
till cirka 2 %.Uppdragsverksamheten sker till största delen i samarbete med kommun och
folkhögskolor.

ABF Helsingborg örvaltar också delar av Folkets Hus på uppdrag av kommunen. Vi örhyr
2/3 av huset och sköter uthyrning/stiidning etc av vissa salar, och fiir detta har vi ett
ekonomiskt avtal med Helsingborgs stad.

Utvecklingsinsatserna inom avdelningen har till största deien inriktas mot bam och ungdom,
invandrar och integrationsfrågor samt IT.

Flerårsjämfiirelse

Avdelningens ekonomiska utveckling ftir de fina senaste rZikenskapsaren i sammandrag.



Förväntningar avseende den framtida utvecldingen

Vi har ambitioner att öka den totala folkbildningsverksarnheten med cirka 3% under
nZistkommande verksarnhetsar. Vad vi vet iir att vi under de ftiljande två verksamhetsaren har
ett uppdrag fran Utveckiingsnåimnden inom Helsingborgs Kommun att kartliigga och motivera
långtidsarbetslösa i en orienteringskurs, omfattande minst 5 deltagare på heltid året runt.

Under första delen av år 2004 kommer en medarbetare att avgå med ålderspension och
tj?insten kommer att besättas med 50%. Vi r:iknar inte med at behöva vidta några ytterligare
personalåtgzirder under året.

Uthyrningsverksanrheten drabbas under år 2004 med en betydande inuikts minskning då den
stom samlingssalen i Folkets Hus repareras under stöne delen av året.

Vi hyser fiirhoppningar om att kommunens bildnings- och kulturpolitiska mä rmder
kommande velksamhetsår inte innebåir yttrligare nedskiimingar i de kommunala bidragen.

Resultatdisponering

Sq'relsen ftireslår att årets resultat på 50 604 kronor, och övrigt eget kapital disponeras enligt
ftilj ande:

Eget kapital

Likviditetsfond
Balanserat resuitat
Ärets resultat
Summa

Balansräkning
2003-12-31

7520
300

50
1870

Förslag till Eget kapital efter
disposition disposition

Fonderas
1870

Resultat och ställning
Avdeiningens resultat och stiillning framgår av efterfiiljande resultat- och balansrlikningar
med tilläggsupplysningar.

ABF Helsingborg
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ABF Helsingborg 076

O19.nr.843000-0094

Resultaträkning för kalenderåret 2003
2003-01{1 2002-0141

BeloDD i kkr Not 2003-12-31 2002-12-31

Verksam h eten s i ntä kter
Deltagar- och försä lj n in g s intå kter
Bidrag
Övriga intäkter

V e rksa m h ete n s k o stn a d er
Material- och externa verksemhetstjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Jämförelseförande poster

Verksam heten s resu ltat

Resultat frän finansiella poster
Finansnetto

Resultet efter f,nansiella poster

Are|.s resultat

2
3
4

{{ 091

-1 921
-2 938
€ 075

-200
-19

-11 153

2770
7 105
1216

2 800
6 995
1509

'11304

-1 778
-2 478
-6 372

-360
-26

-11 011

290

-215112

7550



ABF Helsingborg 076
Or9.nr.843000{094

"","n"rt*n,nn 
t.r *"t"n'"r'r"r tOOt 

,uurouou ,uuroooo
Belopp i kkr Not 2003-12-31 2002-12-31

r.. TILLGANGAR

Anläggningstillgån gar

M ateri el I a an I ägg n i n g sti I lgång ar
lnventarier

Fi n a n s iel I a an I äg g n i n g stl I I g ån gar
Långfristiga fordrin gar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Lager

Fordringar
Kundfordringar
Övriga kortf ristiga fordringar
Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter
summa

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

438

1 151

I 589

1 863

2 454

557

1 079

1 636

1502

2311

388
118
85

s91

632
119
51

802

SUMMA TILLGANGAR 4 043 3 947



ABF Helsingborg 076
Org.nr. 843000{094

Balansräknin

ocHEGET KAPITAL SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Ärets resultat

Långtristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ståillda säkerheter och ansvarsförbindelser

1745
75

1820

10 1820
50

1870

371

474
363

r 965
1802

4 043

353

1082
460
233

1775

3 948

11

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

lnga

lnga

lnga

lnga



ABF Helsingborg 076
Or9.nr.843000-0094

Räkenskaperna 2003

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Allmänna redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna är anpassade till den EU-anpassade årsredovisningslagen.

Personal

I medelantalet anstållda ingår personer som tjånar mer än 0,5 basbelopp (19 300 kr)

Cirkelledartjånsterna är baserade på genomförda studietimmar dividerat med 1080 tim

I lönesummor ingår även skattepliktiga ersättningar
Pensionsåtagandena är tryggade i KP Pension & Försåkring.

ldeell verksamhet

Utöver anstålld personal, bedrivs en stor del av ABFs verksamhet med

inom medlemsorganstionerna ideellt verksamma personer.

Under verksamhetsåret har 508 cirkelledare tillsammans genomfört 50 564 studietimmar.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde.
Fordringar har efter individuell vårdering upptagits till belopp varmed de beråknas inflyta.

I finansiella anläggningstillgångar ingår kapitalplacering i fonder
värderade till marknadsvärde per bokslutsdagen.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivning sker enligt plan baserad på anskaffningsvärde och beråknad ekonomisk livslängd.



ABF Helsingborg 076
Or9.nr.843000-0094

Not 1 Bidrag 2003 2002

/Vot 2 Anställda och personalkostnader - medelantalet anställda
Cirkelledare män 3

Cirkelledare kvinnor
Summa cirkelledare å 1080 tim

Annan verksamhet - kvinnor
Annan verksamhet - mån
Summa annan verksamhet

Tillsvidareanstållda mån
Tillsvidareanställda kvinnor
Summa tillsvidareanställda
Antal tjänster

ldeellt arbete ' antal ledare
ldeellt arbete - antal timmar
omräknat heltidsledare å 1080 tim

Lön, ersättningar o sociala kostnader - inkl förmåner
Styrelse
Ombudsman
Verksamhetsledare
övriga anstållda
Övriga personalkostnader
Summa

Sociala kostnader
varav pensionskostnader till verksamhetschef
varav pensionskostnader till verksamhetsledare
och övriga anställda

4
7

NotS Avskrivningarmateriellaanläggningstillgångar
Avskrivning lT-utrustning -30 000 -93 306

Statsbidrag
Kommunbidrag
Lönebidrag
Projektbidrag
Summa

Avskrivning inventarier och möbler
Summa årets avskrivning

3 685 000
2 078 783

455 710
885 870

7 105 363

3 936 426
2 187 700

434 288
436 246

6 994 660

412
34202

32

-zoö oY4
-360 000

13

I
0
1

7

10
o

508
45 489

42

I

11

15 898
309 632

2 221 094
1 635 306

38 210
3 894 6{0

1 855 248
36 012

126 298

17 450
412 563

2 265 063
1 759 231

4 098 531

1 843 367
36 615

184 313

-170 000
-200 000

Not 4 Jämförelseförande poster

-26 000
-26 000

-19 000
-19 000

Reglerat tidigare års statsbidrag



ABF Helsingborg 076
Or9.nr.843000-0094

wof 5 Finansnetto

Nota Materietla anläggningstillgängar 2003 2002
lngående bokfört värde 2277 118 2195 575

Fonder
Rånteintäkter
Räntekostnader

Arets anskaffningar

Ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar

Bokfört nettovärde

Förutbet kostnader och upplup intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Not 10 Eget Kapital

63 922
48 062

0
fi1944

80 471
2 357 589

-1 720 000
-200 000

-1 920 000

437 589

1 041 233
1 151 233

84 592
118 516

-271 385
58 091
-1 731

-2'15 025

81 543
2277 118

-1 360 000
-360 000

-1 720 000

557 118

969 245
1 075 245

50 980
1 18 933

NotT Finansiellaanläggningstillgångar
Aktier, Sundspärlan 1 10 000 1 10 000
Fonder, marknadsvärde per balansdatum

Not I Varulager mm
Studiematerial O 6 627

Not 9 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 388 007 632 307

59'l 115 802 220

Likviditetsfond
Balanserade vinstmedel
Ärets resultat
Summa fonder
och Eget kapital

Föränding
under året

0
-75 411
75 411

0

1 520 000
299 688

50 604
1870 252

1 520 000
224277

75 411
I 819 688



@
Not 11

ABF Helsingborg 026
Or9.nr,843000-{1094

kostnader och förutbetalda intåKer 2003
396

-278 396
-120 200

10 402
488 377
-964 967

2002
-40

-272900
-102 871
40 830
223910

-233 230

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intåkter

Helsingborg den 16 mars 2004

Carl-Johan Wassholm

Sven Hammarsköld

Nanette Forsberg-Lundgren

Dan Karlsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Hans Sjödin
Revisor

Ann-Charlotte Ståhl

Franziska Larsson

Thomas Munkberg

Lisbeth Lindell
Revisor

Birger Palmgren

Mats Malmstedt

Edgar C Gumabon



Revisionsberättelse

för ABF Helsingborg Org. nr: 843000-0094

Räkenskapsåret 2003-01 -01 -- 2003-12-31

Vi har granskat räkenskaperna och styrelsens årsredovisning,
tagit del av protokoll och övriga handlingar som lämnar upplysningar om
avdelningens ekonomi och förvaltning.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed.

Vitillstyrker:
r att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,

r att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag samt

. att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg den 17 mars 2004

Lisbeth Lindell Hans Sjödin



ABF Helsingborg
Folkets Hus

Södergatan 65
Box 2099

250 A2 Helsingborg

Tel: 042 - 17 64 00
Fax: 042 - 24 36 61

E-post abf. helsingborg @telia.
www.helsingborg.abf.se

För fullständigt kursprograrn om tider, lokaler och kostnad, titta på vår hemsida:
www.helsingborg,abf.se eller ring oss 17 64 00.

ABF


