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Sammanträden
Styrelsen har under året haft I l stycken protokollftrda sammanträden.Verkstrillalde utskottet har sammanträtt l0 gånger under verksamhetsaret.

Expedition och personal
Avdelningens expedition iir_ inrymd i Foll<ets Hus, Södergatan 65, HelsingborgDeu administrativa personar sqn k- rr* *a"rla."i ;*;; 

", fiirjande rnedarbetare:Eva Aldegren. olle Bors ,lfi:l"y_,":,.u:l ilpli -0+j 
lg,boJz FaaJ, Lars_Göran Hansson,

?,il.f#jä;i,,;J#;i;1iäl;r,y*'i';;f :;*h"u*, :"ur.i.' pä;ö åjä*
Förutom adminishativt anstatda utgdrs åe; arr",,0*iä grrppen personar av dertidsanst?irdacirkerledar e och kurturarbetar" e" iaaigt ri". gr"pp äåo*. uon perso'lig ersätt'ing.

Dessutonr ar.beta flera oers
Hus. . roner med oiika former av praktik och projektarbeten i Folkets

under å'et gick måneai se nreda'betaren ote Borg i pension. Ma'ga organisationer visadehonom sin uppstraturing 
-vid 

avtackningen ; eoff."iid..'"

Anslutna organisationer
Avderningen ha' urder år'et haft 300 stSiskgD msdremsorga'isationer. Dessutom samarbetarABF med en storr arral andra föreningar ggr c*;;;;;:ä koror,r* och andra nrvndisbeter.Ett fruktbafl sanarbete har utvecklatsllred N"!.arii*å iäes Folkhögskola och ö.eÅFolkhögskola' Ett sa:narbete,som ui holrpu" t * drl"på 

""1, 
utuecklas 

'nder 
aren framöver.under året rrar vi kunnat hälsa nya rnedlåmsorga:riruiio'rro urltorrrr. tin ABF, nämrisenKurdiska Kulturtruser, Srokeftireni,rs. ör;;ö;;;;; - S;rk" äJ;dr#ää:,Iranska Kvimioitireninge' KFKI sar* sr.*r,?i"Jiskä _\ret'arnesiska

Viinskapsftireningen.
Hera tide' arbetar ABF målned-vetet ned att ltirbättra ocir ftirdjupa sa.r::arbetet med våramedlenu'ar' Dena kan slie 

'å orika vis, d.r, g;;;;;l;rfb;åo.., o.h samtar, ocrr dels aenomakivt stöd i fomr av ekouonriska resru*r.ff"1-rjärl.oäri, f,iap.

Representation
ABF Helsingborg har representanter i fciljande styreiser, ar.betsgrupper och *or:rmittder:ABF Ska'e, skådeba'a' i NV Skarie, nlrs i lr.i"-glårf iomr oretseartcvet, pRo
Sa*rorganisations sr,diekommine, *.urtrer.rpp är;;;;;"", sryrersen ftir cafd Söder.ABF Skanes uweckli'sslae. .luuiteLmrsgröp'F'ok.t, n'i räo år., svenska Kommunalarbetar_fiirbu'dets Nätverk i Hersiirgrory, stud;"föå;Åc;;;; rLt vurn ttir.ningen slugger.

Ifuvudmål för ABFs verksamhet i Ilelsingborg är 2004. Slcapa mötesplatser för r.urga och fcir iildre. Medlemsutbildning i samverkanmed medlensorganisationemar Föreltisningar, semfu:arier och konferenser. Stlrdier och lculfurprog.am i sa:r:verkan. Studier kring demokrati, ideologi och jämstjilldhet



. SatsDingar på barn och ungdom

. Studier om Sverige, EU och övriga vairldene utveckring av ABFs marknadsltiring och utveckiing av rnedremskapets viirde. Utbildning litr ftjrtroendevalda, cirkålledare och öwig personal. Stiindiga san:tal kring ABFs utveckling och visionr Bra service och god kvalitet på allt vi Äör i ABF. Aktiv uredverkal i opiniou ör folkbilåningens tamtid. Denokratiprojekt ftir integration _ mot fräialingsfientlighet

Årsmötet 2004
Årsmötet geno'rftirdes deu 20 ap-ril 2004 på campus i Helsingborg. 39 ombud deltos iftirtrandlingarna. so.r 

'röresordiörrra" 
n"rg"rJ;"[oäi riiiiäior"#;"r#;:i;"

Halvårsmötet 2004
Halvår'smöret genomfördes 30 november i Fo'rets Hus i Hersingborg. 40 ombud dertos imötet. I,Jedni'gsvis berättade Rune Rosengren, nr*aru,. pä ii".rå. 

"* iiår."iål"rir,den omfattande renovedngen av A-salen i e"[.åÅ n*. rtiaet har varit att återställa sa]en tilldet ursprurigliga utseende fr- g 19-09 
pn"t rrur"arr*oiår ftirhandringana iubjöds aliainrresserade t'r A-salen ftir an teskåda hur långt -i.t.t i"a. rru-rr.riair. aÅi*tä ääo,.r,Mikael Forsberg beränade om rrur man.gån ,'r"r"g" *.Jä"i#k;;;il ää.?;?#r""svarade på fiågor fran de intresserade åliörama.

Planeringskonferens
Sty'eise's planeringskonferens genonrfiirdes i lvå steg. E' endagars överläggninggenomftirdes t rsa*'rans med vertstärlande utstott"ii;Å må'ad ör att stiimma avverksamlteten gentemot den antagna budgeten.
Den 14 _ l5 oktober samlades styrelse oÄ personal till sedvanlig planering av denkomrnaade verksanrrereu på ory'ipia Konf;t'.u.];;d;;org. under två dagar diskureradesbudget och verksanrhetsplan frir: ar iOOS.

Studieverksamhet

J1.\a3 daaja'de nog konstatera aft vi under det giångna verksamhetsär.et har ökat vårfolkbildni'gsrrerksamhet med^'äst anr,s %. Drn ;tö;;;öä,rgen sker fortfar.a'de inom bamoch ungdon:sverksanrheten, då framftirallt inorn n *itrJtu*t*rl

P e ns io n ii rsve r ks amh et
PRo och sPRF hålrer strilnirigama'red en omfattande studiever.ksamhet ftir sinamedremmar. fu fi'an är'har io,;rrärer ae'ikats meÄfa,inäån o"t rtor*rirrgar. satsni'gen påPRO.skolan har visat sig vara en stor framgå:rg, il;å";;;
sig i kast med 

"yu ".ir 
r?"ru'rragrrtair"lngä.1'"' 

arvu'r4!sa engagerade debattörer som ger

Tyviin' har satsningen på ABFs Häj.soskora under aret gett ett kie't resurtat tots att ettp$utt3.,g:^T:b.te har lagts ner av pROs ,tuairorgrrirä;rJ"octi eBFs personal.vid wå tillfiiflen under -04 saurrades ara szuai"oigu"isaiör"rrru o.r, ordföranden ftir häffa:.



med ABF' representanter. Ett delvis "nytt" system med så kallade ',studiekonton,, har iniiirtsftir varje PRo, ftireuing. Detta har gett upphov til manga nago*o* ui rurrår,t rti.uiädessa träffm. Vid tr?iffama har vr dessutom haft tema! som t ex iitteratur.

För att stiirka öreninearna 
lar.furser anordnats kring öreningskunskap, utb rrningar ipedagogik ochstudieorgardsatörens arbete. r"rnaaaä ning tt 

"rr*tu ar*"*,niä"oarrangerades både u'der våren och hösten. En omfaiande kult*u"rr..u*rr"it"ar""*ära isamarbete med pensionäsftireningama.

H an dihapp o rganis at io n e nn s tt e r ks a mh et
ABF Heisingborg har ett mycket nä'a särarbete med handikapporganisationema och desssama'betskommind. Föruton an li3!a sry srödja de olika ftiiå'irigamu, ,t"aiå""Jr*.rrrt,har ABF varit gma$etsparhgr i bHS proiett - ",,eruk;*iOa.""rrter,,. 

Dessutom har vimedverkat i en konfereus 
11q 

renres.entliler fiir tranaikapporga'isationerna drir br a ABF sfortsafta studieverksamhet diskuterades. vr rt.iai"t tirffiarnas örer?isnings och andrakurturverksamrreter' på träffpunkt Ringstorp har vi uatiim.aurr.urrgorer i ett antal tematr2iffarunder året.
vi har erbjudit handikappftireni'gama cirkeledarutbildaing deir g cirkenedare har dertagit.

Invandrarverksamhet
under år'et hal vi kunnat hzilsa flerz nya invandrarfiireningar viiikorooa som medlemmar ellersamverkanspartner i ABF. Vi har ftirdj upat värt arbete ftiiintegation 

""n 
*"t-ar-riö_-fientlighet.

Tillsammans med INVASAM ocrr utvecrciingsniimnden stödjer vi de str.rdiecirkrar som harbörjat våixa ftam kring ftiriild'arnas roler i fain jeo, o* uppr^ixt o"r, ftiräJdraskap melanlculturer.
Vi medverkarockså i projektet 'Tntegration i bostadsområden,' som utveckringsnzimnden
startat hösten 2004 ge'om att bl a arra'gera ett antal tråiffar mea tema ,,rottilånirig i'--"bostadsområden"
I övriqt- bedriver fiir eningama,cirklar och. anral gn:ppverksamhet i hemspr.åk, dans,samluillskunskap, svensk4 dat4. matlagning ocn-en mlingJannat. Mycket av
studieverksamheten riktar sig tiil bam och ungdom. oet 

-a 
gladjaade att ko'stat era an 2rci'kelledare fran invandrar fti.eningar. under 2ö04 a.rtugit i iåru cid("rr"o*"tuilÄi"ä* " '

Fackl.ig och Politisk verksamhet
Den facldiga verlcsarir-heten under aret har frvZin inte öicat i den omfattling som vi hadehoppats på. studiecir'I:el ocrr kurtur-verrrsarnheten rigger i siort sett på samma nivå so*rftir egaende ar. Flera fackorgaaisationer rrar genorn6ä mrårrorutu;ldning ftir sinamedremmar och fortfara:rde firus ett ökat intresse fiir rrahostcora och sprak.under året har vi t lsammans med Lo Facken ftrsör.t nn.rr.* org*isationema ftir ettFackiigt Nätverk. vid de träffar sönr har Itirekommit h* rrÅ.o-*it önskemåI omcirkelledarutbildningar och utbildning or ir* *- groo-rfiti en uppsökande verksamretbland medlemmarna.
Vi har under aret bistått Kommunal i Helsi'gborg i deras uppsökande verksamhet med s.kFUF pengar.
under 2004 har e1 leforyerinssarbete påböt'ats av de poritiska studierna inom ABF. ABF harragir initiativet och helt bekosrat studiei i rnaiesrel*rrr, ii.;i"gi sarnt en ftrrdjupad utb;ld"r;för rnedremmar i A.'berarrcommunen. Dessa 

"n 
ia, iii rarit rriycKET p;;ffi;;Ä;äå

att fortgå under 2005.



Dessutom har ABF {tirsökt nå ut till de enskilda ftireningama och presenterat sig och sin
verksamhet. Även här har ett arbete påbörjats med "studiekonton" så att bidraget i möjligaste
mån kommer deltagarna till del ute i ftireningarna.

Nya aktörer inom den politiska studieverksamheten har tillkommit som t ex "Klubb S dialog",
och naturligtvis gör ABF allt ftir att stötta dessa eminenta initiativ.

I och med att Vänsterpartiet har fl)ttat in i Folkets Hus har vi också knutit niirmare kontakt
och tillsammans arrangerat ett antal intressanta ftireläsningar.

Ve rks amh et med bos tads kooperatio nen
Tillsammans med Hyresgästltireningen, HSB, Riksbyggen, och Vårl Hem har vi en
betydande verksamhet, både vad gäller cirklar och kultur ute i våra bostadsområden.
Vi har under året bl a haft verksamhet i sliiktforskning tillsammans med Helsingborgshem på
Träffpunkt Närlunda. På Liebäcksgården har vi kommit igång med Hälsoskola fiir de boende.
Samarbetet med Hyresgästftireningen är framförallt genom kurs- och konferensverksamhet.

Ett etablerat samarbete finns med "Kultur i bostadsområden", som arbetar med att få igång
verksamhet i särskilt utsatta bostadsområden. En stor del av de aktiviteter som bedrivs, är,- riktade till barn och ungdom, i form av prova på verksamhet, teater, och musik. På Dalhem
och Drottninghög bedriver vi i samarbete med Multiteket en omfattande estetisk verksamhet.
Under den s.k. Planteringsdagen medverkade vi med studie- och kulturinfomation.

Internationell verksamhet
Under aret sor.n gått har avdelningens intemationella verksamhet fortfarande varit indktad på
informationsverksan-rhet kring barnarbete och organisationen STOP ( Stop Trafficking
Opression Prostitution). Arbetet har intensifierats kring "Helsingborgsprojektet för
slumskoloma i Delhi ". Ansökan ftr två projekt har lämnats till Olof Palmes intemationella
center; ett projekt kring att starta upp )tterligare en slumskola ftir 50 stycken fritagna flickor,
dels att starla ett projekt kring HIV/Aids bland boende i vissa områden i Dehli.
Vi har också varit er,gagerade i ett folkbildningsprojekt i Namibia som ABF Skåne iir
huvudman 1ör. Studier kring detta har bedrivits på avdelningen. Projektet skall avslutas under

-. ä12005.
Tillsammans med LO Facken har vi varit delaktiga i att arrangera en tvådagars konferens
kring Global Marsch på Petri gymnasieskola, samt med aktiviteter och work-shops under FN-
veckan kring problematiken i tredje världen.

Musik
Vi kan med gläd.le och tillfredställelse se tillbaka på ett år som imebar n1'tt rekord i antal
musiktimmar. Vi har aldrig haft så mårga kamratcirklar (17 000 tim) på vårt musikhus som
under år 2004. trols att ftirbundets regelverk hindrade ett ännu stöme antal timmar. Förutom
den rena cirkelverksamheten har ett antal arrangemang genomförts under året, bl a Tumstock
som i samarbete nred Helsingborgsfestivalen blev både en publik som konstniirlig succ6.
Under aret har även den undervisande musikcirkeln stärkts i form av att den rikskände
dragspelaren Bö{e wessman förlagt stora delar av sin verksamhet hos oss. Detta har mynnat
ut i cirklar, an'angemang och ett projekt i samarbete med ABF Skåne och Helsingborgs
skolor.



Körsången lever på Folkets Hus igenl!! I samarbete med romas Ästöm har vi nu ca 200 (l)
stycken deltagare som regelbundet repeterar huh. Tomas undervisar numera även i solosång i
cilkelform på ABF.

Språk
Språkverksarnheten vid ABF håller en konstarit nivå, med hui,udvikten på engelska och
spanska. u'der aret har vi startar en cirkel i arabisk4 vilket vi inte har häft p flera å..
Fottfara'de har vi verksamhet i Esperalto och ett bra samarbete med Helsiigborgs
Esperantoftir:ening. Glädjande liar vi en hel de1 deltagare, som genom våra a"ni["
organisationer, studerar olika fr.iimmalde sprak

Dataområdet
vi har urider aret anvält oss av tre datastudios: RESo-salen, valdgatan, Ringstory.

Fönrtorn rena datastudios finls ytterligare tre lokaler i Foikets Hus deir vi har tiilgaDg till
datorer till cilldar, kurser och uppdrag.

Under senare år finas en tendens att olganisationer vill hyra en datastudio utan att det blir
direkt en verlcsamhet som rappofieras av ABF. Tendensen höll i sig under 2004.
Några av ku.derna som hyrde datastudio hos oss: cFL, Europato'toret, Fridhems
Folkhögskola . Idrottsartivet , .TAI( rnedlemsbank , Kvinnor lan , saga , Skåleidr.otten.

Datacirklama har en tendens art avta rnen forlfalande genoraförs en hel del studiec .klar hos
oss, t ex: Bryggan, Elektlikerftirburdet , Fastighetsanstzilldas fijrbuld, Fipska ftir.eningen,
HSB , Konrmulal, Ordkraft, PRO cirhlar., pRO ledare, RSMH.

Öppna datacirklar har fi'Zirust förelconrnit som datagrund och Excel.

Vi åir ett licensierat ECDl.center och har rurder år.et genomftjrt ECDL tester.
Vi har genonrfcirt intem utbildning ftir personal 

".f, 
rtyr.irc i ngSO salen.

Kottsl och konsthanhryrk sant öt rig verksamhet
ABF har också haft en stor ve'ksamhet i litteratu, olika sofier av dals, matlagning, kemmik,
klädsöranad, målning och andra formet av konst och konsthantver.k. Vi har oJksål samarbete
med flera medlemsorganisationer bedrivit föreniagskunslcap och mötesteknik. Under året har
vi också genomfrifi en uppslottad utbildning ftir kassörer i invandrarftireningarna.

Stafistik
Studiecirklar
Totalt
Därav verlsamhet
för ilvandrare
ftir firnktionshindrade
ftir arbetslösa

Antal arrangemang

977

Antal studietimmar

38 111

2 065
2161

681

65

69
17



Annan Gruppverksamhet

Totalt
Därav verksamhet
ftir invandrare
ffir firnktionshindrade
ftir arbetslösa

Studiecirklar och
Annan gruppverlaamhet

Statistik

Föreläsning
Sang/lr4usik
Dramatisk fr anrstZillning
Film/foto/bild
Dans
Utstäliningar
Litteratur
Konst4<onsthantver*
Tvrirkulturell

Totalt

t 178

Antal Arrangemang

8 078

620
28

192

42 L1t

Antal Deltagare

44 818

201

1,2

7
4L

Kulturverksamhet
Folkbildningens trede ben iir en omfattalde kulturverlcsamhet. För att bedriva en bildnings
verksamhet av rang v ar ett stofi arsvar på att itimredra god kulturv"rkr*.,hrt. E;;i;- "'
uppgift ftrABF zir attskapa rillfiille fcir öppna samlal icriig der::okatin"Åd";fr"äi" fi.ag*
som.ligger hög_r.rpp på dagordningen i vårr vardagliga riv,ilen också att ijuda in till sråasäch
musik, teater ocb dans. De flesta rtung"n rrrg"o hr-genornfcirts i ,r;;ri;;l;;;= 

t

medlemsorganisationer , men väldigt'ranga anangerirang genomltira., i ,u*rrUrt. *"astadsbiblioteket, KUB, KultLu,?inrnden. Kurtur i b-ostaaöriraaen, ir.rsingtorlsr,eml---
Föreningen Norden, Stumpenensernblen och andra fria grupper ocb kulturarbetare.

272
196
77
I

73

17

24
8

1

676

Uppdragsverksamhet
viss ren utbild*ingsverlcsamået rubriceras som uppdragsverksamhet. Enkelt utryckt rir det
verksamhet som vi genomför på uppdrag av någon-utoÅstående uppdragrgiu;.1 ;;t L;u*"
t ex kommunen eller efi fljretag.
under år'et hade vi avtal med u^tveck]ingsnåimnden att genomfdra utb dning i kartläggning
och motivation i projekt "oRIoN". utbildningen vdndle sig tr, personer som äx

lTFjd.r:jdrrlT*.Leller rrångtidsarbetsrösa. Vi rar också r-rider året varit engagerade i"SAGA" projekt rilsaarmans 
'ied 91."r:i?S:r:nola på uppdrag av AF i"H;isird;rg.

Utbildningen genom{tirdes under höslen 2004 i Fäkets åus.'



Utvecklingsinsatser
För- de speciella peDgar av statsbidmget som skall anviindas ftir utvecklingsinsatser inom olika
verksamhetsomr.ådeu har ABF satsat på följalde pr.ojekt:

Grönare Söder- ett projelct som åh tänld att skapa ftirutsiitfiringar för en hriilbar utveckling i
$tadsdelen söder i Helsingborg. Följande utgångspu'kter skall beaktas; sociaa, mttu.eiiå,
miljömässiga sarnt ekonomiska. Detta helhetsperspektiv kommer till uttryck genorn att
pagående utveckli'gsarbeten och delprojekt i stadsdeleu samordnas. nefo*ai"nlen åci,
u?iringslivet skall göras delaktiga i ftiråindringsarbetet. En del i a"*u pro""r, aiil iiä"
ftimyelser i gärdsmiljön. Det handiar egenfligen om en Lålgsiktig proå"r, ,o* iof., åu'"i n"ru
år, dåir de fysiska föränddngama måste ses i åtminstone ett*femåisperspekti;. '- - -.

littla.tra t!l! t ltrde\ - ettprojekt tilrsar,'rans ured tea'ret fijr socialt ocrr psykiskt
funktionshindrade har fortsaft även rurder ar 2004. projektet gar ut på att viå verksa'rhet, med
cirkeln sour metod, forsöha slussa ut deitagare i sarnhaitet. präjektei bedrivs i U"grtinruå ;1.u1u
och hittiils har det nest rört sig om afi göra data och IT tillgzingligt for grupp"rr. ili*rrg i
vardagliga sociala situationer, som t ex konsten att kuma tåra]a -oct 

ulu ,ir, 
"g"r, -ur"ii.också exempel på verksanhet inom proj ektet.

IT som redskap i alla cirldar - insatsen skall ge möjligheter till alla cir.klar att använda datorer
som ett rcdskap i cirkelverksamheten. utbildning ochlnfomration till cirkelledare och
administrativ personal kring DVS - Det virh:elia studierummet - har genourörts under aret.

Jordetc runt nzed drctgsper - eti.projekt med måisäthring att i'tressera bam och u'gdomar att
börja spela dragspel! Projektet har varit i-nne på sitt siså och avslutalae ar. rrrrasaärinleniar
varit

' att viima onl och ftira vidare det follcliga lcultufarvet, dzir dragspelet kan sägas ha varit
ett av de ftirande instrumeDten

. att väcka hrtresse hos bam, ungdomar och vuxna ftir dragspelet som instrument. Liira
sig att spela inshumentet och bli intresserade av att ryss'ä iå dragspers ,rrur .- --

Dragspeiet har le\,t en qmarde tillvaro under de senaste åren, i varje fall i skane. projelctet villgenom skolko'serter och andra an'arge'narg försöka intressera en ny generation ftir
dragspelet. Med Börje wessman som sa'arbetspadner har vi nycket ltoru 

-lr^or., 
utt tyacu,

bra med projektet.

Brukarstödscentran- under aret har vi aktir,t deltagit i DHS projelct "Brukarstödscentum,,.
Projektet rir 2- årigt, *ed cluns till ytterligare l-arJprojekttiå. ABFs bidrag under det itirsta
aret har varit processinrilctad utveckling inom handiiapporyanisationr*4 6a-.t i f;;;-
benötandeutbildningar och skaparide av nya mötesplaiser.'



Projeh " Föraldramobirisering" -projektet rdr bam och rngdomar med säskilda behov, somav olika anredningar behöver fä erftirsurkt utb aningsptaniring ni, ,io tuo.tiJ. räii"., a,att utveckla riktat ftirebygga:rde insatser och att utvecflå samverkan ltiråirdrar _ bam _ skora _fiirskola ftir ert gott resurtat.- pranema ftir hur o,* 
"a, 

tL tu detta ska vara strukturerade,beeripliga och tydliga ftir alla inbrandade: Det skafl vara ftirad.at hos bråde;i;;;;;;
fiiräldr^ama ftir att upplevas som meniagsfullt, eftersom rnangu uu a. ,uarigh"i.;;;;;i;r""
star inför orsakas av de'nes livssituation. Måiet tlr en Åobilisering av ftjr?ildraintresset som enhömsten i projer<tet. Arbetssättet zir i studiecirkerns foÄ, antt a.rtugande sker på friv tigbasis. Förutom pedagoger ku5,ts ,'aukroriteter,,ino* 

å, ofif.u rpraterpp.*;iiiiCp;";.
Under. ar 2004 har ar-beret bedrivits inom_ ftiljarrrje *On"r, ttand aiabisktalana, iiuäar*u,ftir den v-iet'a'rdsiska gruppen och bland ,"irai* ptii"ltet ?b tzinrd att pågå under i ftirstaha:rd en 2-års period för att däefter utvärdera

Nya midttinterljus - I flera ar har Helsingborg- genom kurtumamnden - genomftirt ett stortl<ulturevenemang u,der febma'i ma*aa - våvi'ter5us. i ar frck studieftirbunden iHelsingborg dena uppdrag fl'an kuJtumämnd.o utt g.o;orftj.u miavintertjus Åae, a, zoos.Mycket tid och ork rrar ragts 
'er 

på pra'ering och oigÅ.utior, *a", arrt. sÄträ -'"
studieftirbund rrar triiffals regeJbundet och ut=fonnat irofi.u- .t. Evenemanget konmer attl<alras - Nya midvinterrjus -fö' att potuigtera att deiiir iya toafter som star bakom. underhösten har konr'akt sk'ivits med olie LÅso" o* utt ,r.åäio*girtil.ä ä;ä;ärhe"

r rsammans med Ungdomsforum och Fritid Helsingborg var ABF med och arrangeradeFLICKA dagen i och utanitir ldronerx Hus i Hersirig"borgl a,,.*g"rrr-g* uuiöJ;-r*äar"under hela dagen och några tusen erever fi.iån stade; sko-roi besorcte oss.

Hultsfredsprojelaet
I mitten av juni åkte 9 cirkerledare fran ABF t l Hurtsfredsfestivalen. Adörda av GoranRabar tillb'ingades 4 dagar mitt i festivalens 

"pl."ot 
u,n-*.a allt vad det imebä.

En av a'ledaingama ä' att ABF' redare ska vara i fas med det senaste på musikscenen iSverige samt att skapa kontakter.med övriga detr uo *urlt su.rige. Hultsfredsfestiva.len iirden överlägset srörsta festivale'i landet öi ny iodrp;;;;;r*i[, ,;gr;;;; ft;;;;",Roclgartl med vilken ABF har goda kontakter,

ABF passade naturligtvis på att göra reklam ftir sig och vi delade ut plelctrum och flyers tillfestivalbesöka'ra Hultsfredsprojekter åir en av a.iJo råo., ,*rrantaget gör afi ABF idag zirden srörsra emkilda al<tören niir det giiller ,fo.kmurit ll --*'

Pengar till projektet fick vi genom ABF skåne t'r en der men det mesta finansierade vi sjzirva.

Efter myckel lobbyarbete har nu iintrigen ABF-förbundet nappat ocrr vi kommer att underfestivalen 2005 få nationell rer
ä?;ffi ö#:fföä:äf i?T#Jil#åi';,ffi TL*;.#:ä"#i;,;
plats. Om fiirbundet misslyclcas råfter viädå.



TUMSTOCK
Wow. .. . ....så mycket folk det kom

Under 2004 spr åingde Tu[rstock Helsingborg festivalens alla tidigare rekord, såviil publikt
som kvalitets nrässigt.

Vi råiknar med att under torsdagen och fredagbn legat på ca 1000 pers i genomsnitt och under
topparna var Slottshagen fylld till brädden. Ett samarbete med Riksradiåls p3 ledde till att
"Sommar toppen" åter blev verklighet i Helsingborg, efter flera års exil..

Tumstock ä ett sa'rarbete med Helsingborgsfestivalen, TBV, FU, SF och Kultur-
ftirvalfi:ingen i Helsingborg. Jag vågar dock påsta att ABF Helsingborg drog det ty'gsta
lasset- ABF represe'terades av i'te mi'dre iin 14 orkestrar och manga-fi.urnlonzirer. "

Konferenser
För' andra året i rad genom{örde ABF Helsirigborg en mycket uppskattad och vii.lbesökt två
daga's konferens kring alkoholfrågor. Ånnet fiir året var "var går gränsen?', - kring inftirsel
av rusdrycker samt skattesatsen på vi'. ö1 och starksprit. Dryg 260 stycken personer"från
sverige, Norge, Darunark och Finland deltog i det mycket uppskafiad; akoliolpolitisica
toppmötet.

EU
ABF deltog i ett EU projekt kring EUs fi'amtidsfiågor. projektet genomftirdes med
elronomiskt stöd från regeringens komn:ittö; ErJ 2004. Målgrupperna var invandrare och
personer med utkindsk bakgrund. Syftet rned projektet var att informera kring EU, fia[rstäla
ett enkelt material kriug konstitutionen och framtidsfrågorna. proj ektet genoir_ftråes i
samarbete nied Vuxenutbildningen K?ima::, Face Eru.ope och BilahodoJ

under ået har ABF preseuterat en projekt idd ftir Europeiska Socialfonden - Mä 3 -om ett
socialt projekt kri.ng utanftirskap och socia.l tillvåixt. projektiddn visades sig vara sa pass 

-

inhessalt att vi fick pengar till att genomftira en jtirstudie. Förstudiens huwdmål å att ta
fram underlag fiir en projekt beskrivning ftir ett stöne proj ekt - social tillviixt ftir ölcad
sysselsättning. Detta arbete har påbörjats under året och skall avslutas senast under mars
manad niista år.

Kvalitetssäkring
Under verksam.hetsåret hal rri fortsatt med irtformation och utbiJdning av vara cirkelledare och
administ'ativa personal. Fragorna i kvalitetssdlaingen lur peneterats och bearbetats ftir att
kunna fi.urgera ute i cirklama. Vi har också under aret kvalitetss?ilaat inom den ,'oppal'; -
verlcsamheten. Mätningen visade att deltagama upplevde att folkbildningsmässigh;te; i
studiecirldama låg på en genomsnitrsnivå på drygt 86 %.
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Information och Propaganda
lntör varje höststaft ger ABF Helsingborg ut ett studieprogram som presenterar verksamhetenfiir höst och vårtermin. Ä'ets proga'r u* i tuuroiaroti*t och var tilr formen traditione'tstudieprospekt 

'red 
tider och.dagar. Resurser har sutsus pa rcntinuJrg;;;;;;;ä;"

ABFs hemsida. vi har också ku''at norera en kra: ftirtrolning uu t..oir.'på-i.*Jääl ta",ftir studiestart.

Tidningen Fönstret skickas varje månad t'l verksamma cirke'edare, studieorganisatörer,orgar:isationer, 
'åim'der 

ocrr styrerser ino'r kommuneii, liuuot.t o"t *d; räi[; dit*'allmzinleten söker sig. 344 stycke'tidskrift". fb;;dÄ leriour ABFs ftrrsorg.

En aman viktig informationspunkt zir Radio A , där ABF eir en av de tre tungauredlemsorga'isatio'erna. varj e tisdag raelt"n i.l. iz.oo _ r:.oo r,ar aai erieg"nsiind'ingstid, diir vi samtarar om studie och kulturveriaamhet. una., ar"t r,*-åi*ussio'erftirts kring e' utveckri'g av radio verksa'rleten. por åetta rindamä har en grupp b dats sombestår av ledamörer fi.an ABF, SAp, LO fu.i..o *ilRåi a.

Lokaler
Ä,ret som gatt hal rrelt präglats av arbetet med att renovera A-saren. Ett stod antikvaristarbetehar garomftins, diir det gä de att faststzilla *=pt*grr.*g.. och materiar. Saren rrar varitstiingd ftir uthymi'g under hera verksam.betsåret. D;na;; innet;;;", r,aräirräorilÅ pa a"andra salarna i rruset' För vissa verksa'rheter har vr u*iitu*gnu utt söka rokaler på a.'drahåll i staden. Vi tackar aJIa vara ftir.hyrare och .rgrri;ti"";, som har haft verksamhet i sarenftir det stora talanod som ni har visat Luraer aen ia tia 

' "

Vårt mus chus på veistra Tallgata' rever i högönsklig välmaga. urvecklingen fortsätter medny och omv?ixlande ver.ksamhet.
En myclcet omfattande verksarnhet bedrivs i raedletrsorganisationemas egna fiireningsJokaleroch ute i olika bostadsområden.

Uthyrningsverksamhet
ABF bedrive-r uthy.'i'gsverksa'rhet av de stora ,'sarama,, i Foflcets Hus. De rryr.s ut t r brandannat kuse/konferenser, möten, kurtura:.rangernang, bamteuter.rertsa'rhet och ftiretag, menockså tilt exempel tilr ftirsäjningsverksamrrei vär.'l"g;;; kuader zir docki!n,;Rä,""UVlt, SAP, Ung vänster. Våinstelp-aniet, Konr".;d;;;ionen, SvenskaTransportarbeta:eörburidet och SECO Sya.

under året har vi inte arls k'nr:al hyra ut A-salen, och detta rrar givetvis medftirt minskadeintiiliter ftir denaa ver.icantret.

Att bedriva uthyrnir:gsverksamhet.laäver resurser och iir tidsfträva'de, med vardmzistar_insatser, bolc'i'gsbesked, fakt'r.eri'g, ommOUteringa, o"i, iiäior"r."r.
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Möten, konferenser, kurser, utbildningar
Ombudsmannakonferens Backagården
PRO skolan Röda KoBetPedagoglaget ABF Skåne
Projekt Föråldramobilisering Bryggaregatan
Handikappkonferens Folliets Hus Lund
GUSTAV utbildning ABF MalmdSolidar Sundspärlan Helsingborg
Ornbudsmanna och ol dförandeöverläggn ing Backagården
EU debatt Canpus
Utvärdering av folkbildningen i Sverige ABFFörbundet
Ombudsmanna och ordftirande överläggning HässleholmPedagoglaget ABF Skåne
Årsmöte
verksamlretspresentarion iå:tTt
Handikapp Nåtverk ABF Skåne
Konferens FLICKA projekt Ungdomsforum
cirkelledarutbildning Folkets Hus
Planerin-gsdag Hand ikapporgan isationern a LO skolen HelsingörEtild(onferens Backagården
Cirkelledarutbildning Fotkets Hus
Kulturdag Frivilliga krafter Sofiero
Verksanthetsplanering ABF Skåne Backagården
Studiel(onferens Transport Häljarigården FarhuhPedagoglaget ABF SkåneStudiefijrbundsträff Fo (ets HusCirkelledarutbildning Folkets Hus
Budgetkonferens uppföljning Foll€ts HusTumstock Grytan
Facklig studiekonferens Folkets Hus
Studiei(onferens Kommunal Hofirerbergsgatan
PRO studieupptaid Folkets HusStudieupptakt GA Torg
FLICKA dagen ldrottens Hus
Handikapp Nätverk ABF SkåneIndustrifacket Kdifomiegatan
Studieupptdc GA Tore
Facl<lig aftonskola örenäs 

-
Pedagoglaget ABF Skåre
EU information AF Helsingborg
Marknadsdag Ringstorp
ESF rådet Lirnd
Alkoholpolitiskt toppmöte Kongrcsscenter
Planeringslconfer ens -ABF O frnp iakonferens
Nya midvinterljus f.olkeis HusPedagoglaget ABF Skåne
Nya midvinterljus Studiefråmjandet
Förberedande förbundskonferens Ronneby biunn
Facl(lig nätverksträff Lasarettet
Studieinformation Komnrunal FolkeB Hus
Symposium om rasism och diskriminering HotellNouveau
Cirkelledarutbildning Folkets Hus
Halvårsmöte ABF Folkets Hus
Studieinformation Kommunal Folkets HusCirkelledarutbildning Folket Hus
Ombudsmannaöverläggning ABF Ringsjö Värdshus
Handikapp Nåtverk ABF SkåneCirkelledarutbildninC Folkets HusCiriclledarutbildninC Folkets Hus
Nya midvinterljus - arbetsgrupp Cula rummet Rådhuset
Nya nridvinterljus - arbetsgrupp Folkets Hus
EU projeh Rådhuser
Nya midvinterlius Studiefrämjandet



Slutord

Jerkyn!1etsråret har visat på en blygsam- uppgång av verksamhetsvolymen. ökningen har
framftirallt åter skett inom bam och ungdor::sverksamhet. Trots a$tJngningax h*"i"t u*lt
svårt att öka och utveclcla den övriga verksamheten i den utstäckning säm vI smne viga. enlivfull diskussion inom ABF lo'ing etik och moralfiågor har medffJrt än ytterlig; --
noggraurhet vid uppföljning av vår velksamhet, Uaaä valgafer studiecirkelverksar:rhet och
kulturverksamhet

Foikbildningens vzirde zr suhdigt i fokus och det gziller att ta till vara aila chanser att visa på
dess existensber'ätrigande. ABF har på olika sätt deltagit i ae fora som trar opfnÄ. p"å fti,
att vara med och påverka beslutsfattare och andr4 sant visa på oliku ro"""i äu u.rt s-rt-r"t
som sker inom studiefrirbunde' och hur viktig denna ?ir för en demokratisk uweckling.

Året åar dessutom präglats av disicussio,er och arbetsgrupper kring orika projekt som
avdelningen har deltagit i. Detta arbete hoppas vi staf uzira fi"uta 6, rrarrriia"n.

Frågan om samordni'g av löne- och ekonomifimktionema har under axet tagit ett steg framåt.
En analysutredning har genomfiirrs och ett ftirsta steg har tagits mot 

"t*r".i"ng 
uu sÅrrc _

samordningsce'tr aler, varav e'kommer att ha sitt sate i L'rid. En ny region hä,f"p"t; _
Region Syd - dit Skane hör..

under året har vi startat Projekt oRIoN på uppdrag av utvecklings'åimnden . uppdraget rir
att genomföra karlläggning och presentation av motivationshdjandJ insatser ftjr p,iÅÅr? -"alång arbeulöshet elter sj utriskrivning.

F-olkets Hus har präglats av re'overingsarbetet i A-salen. Detta har varit omfattande och
tålarnodsprövalde ftir såviil våra deltagare som personal. Vi börjar slcönja rfut"t o"i,1 

"i-1.', 
ou

konstatera atr allt har varit viirl nröda*. A-salen törjar, som fågei F""i-;"ttå; t;l .*är,
prakt och glans.

S-ty_ relsel för ABF Helsingborg vill rned dessa ord rikta ett varmt tack till alla medarbetare
och sfudieansvariga ftir arlt arbete som har lagts ner under det iår som har gått.

Helsingborg i mars 2005

,fu#,M,re"
t@ o *":grr^
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ABF Helsingborg
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Fax: 042 - 24 36 61
E-post: abf. helsingborg @telia.com
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För fullständigt kursprogram om tider, lokaler,och kostnad, titta på vår hemsida:
www.helsingborg.abf.se eller ring oss 17 64 00.


