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ABF Helsingborg 

Verksamhetsberättelse för år 2017 

Styrelse 
 
Ordinarie ledamöter 
Kent Härstedt ordförande 
Ann-Christin Petersson vice ordförande 
Eva Breiner 
Izet Damjanovic 
Katarina Ikonomidou 
Göran Jönsson 
Tomas Nordström 
Karolina Ohlander 
Birger Palmgren 
 

Ersättare 
Peter André 
Mohamed Helaoui 
Yasmine Larsson  
Björn Wijk  
 

Personalrepresentant 
Dan Karlsson med Artur Malachowski som ersättare 
 

Verkställande ledamot 
Jim Broström ombudsman 
 

AU 
Kent Härstedt och Ann-Christin Petersson med Jim Broström som sekreterare. 
 

Ordinarie revisorer 
Lisbeth Lindell och Hans Johansson,  
med Anette Olsson Revikonsult, som auktoriserad revisor. 
 

Revisorssuppleanter 
Yvonne Augustin och Mats Lidner 
 

Valberedning 
Camilla Jönsson (sammankallande), Nanette Lundgren, Lars Holmgren och Tina 
Grezin. 
 

Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 6 stycken protokollförda sammanträden.  
Arbetsutskottet har sammanträtt 6 gånger under verksamhetsåret? 



Expedition och personal 
Avdelningens expedition finns Folkets Hus, Södergatan 65, Helsingborg.  
 
Personalstyrkan har under året bestått av följande medarbetare: 
Jim Broström, Goran Rabar, Karin Arntsen, Dan Karlsson, Sanna Davidovic,  
Laszlo Jakocs Jeanette Mathisen, Artur Malachowski, Roland Nohage tom 170430, 
Maj-Lis Ramelius tom 170131 och Jan-Erik Forsgren tom 170131. 
 
Nyanställda är Eva Hansson from 171029 och Aleksandra Mirucka from 171101. 
 
Förutom administrativt anställda utgörs den största gruppen personal av timanställda 
cirkelledare och kulturarbetare. Vidare har vi ledare som arbetar ideellt i cirklarna 
vilka utgör den allra största gruppen. 
 
 

Anslutna organisationer 
Avdelningen har under året haft 315 stycken anslutna medlemsorganisationer. 
 
 

Representation 
ABF Helsingborg har under året haft representanter i följande styrelser, 
arbetsgrupper och kommittéer: 
ABF Skåne, Folkrörelsearkivet, Kommunals nätverk i NV Skåne, Handels, 
Studieförbundsgruppen i Helsingborg, Facklig studiekommitté i NV Skåne,  
Sundskanalen samt Föreningsmedia. 
 
 
 

Samverkan med medlemsorganisationer 
 
Årsmötet 2017 
Årsmötet genomfördes den 24 april 2017 i A-salen i Folkets Hus i Helsingborg. 
I förhandlingarna deltog 22 stycken ombud. Mötet inleddes av ordföranden Kent 
Härstedt som hälsade alla välkomna. Till årsmötesordförande valdes Mikael Skoog. 
 
 

Studiekonferens / halvårsmötet 2017 
Halvårsmötet genomfördes den 4 december 2017 i D-salen i Folkets Hus. 
14 stycken röstberättigade ombud var närvarande. Verksamhetsplan och budget 
klubbades för år 2018, medlemsavgifter och kostnadsersättningar fastställdes. Mötet 
upplevdes som mycket positivt med givande diskussioner. 
 
 

Planeringskonferens 
Planeringskonferensen genomfördes den 8-9 september 2017 på Örenäs Slott. 
Styrelse och personal arbetade fram förslag till verksamhetsplan och budget för 
2018. Förslagen presenterades på studiekonferensen i december. 



 

ABF Helsingborgs vision för åren 2010-2025 
har varit och skall vara: 

 
ABF Helsingborg – det givna valet för bildning, utbildning och kultur. 
Störst utbud, bäst studieverksamhet och vackrast hus i Helsingborg.  

 
 Ledstjärnor: 
 Inspirera 

 Engagera 

 Motivera 

 

 
 
 

Livslångt lärande 
- Den gemensamma värdegrunden 

 
 

 
En av ABFs viktigaste uppgifter är att aktivt skapa möjligheter för människor att bilda 
sig och få tillgång till kulturupplevelser. Vår huvudsakliga verksamhet är 
studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet. 
 

 
 

Öppen studieverksamhet – publik verksamhet 
Denna verksamhet består av så kallade fria grupper, informella föreningar samt den 
avgiftsbelagda verksamhet vi erbjuder via vårt studieprogram. 
 
 
Språk 
Språket är nyckeln till den egna och till andra kulturer. Språk är makt och ger kraft till 
engagemang. Inte bara svenskan utan även andra språk behövs idag att för att vi 
ska kunna hänga med i samhällsutvecklingen. Språk är också glädje, glädjen i att 
kunna kommunicera med varandra och utvecklas som människor. 
 
Musik 
ABF fortsätter att genomföra cirklar i instrumentalmusik och solosång för både barn 
och vuxna. Instrumentalmusiken omfattar studier i gitarr, piano/keyboard, elbas, 
violin och cello. De populäraste instrumenten har varit piano/keyboard och gitarr. 
Studiernas syfte är också att öka den enskildes lust att utöva och skapa musik.  
ABF Helsingborg erbjuder även en bred musikverksamhet som står öppen för alla i 
våra musikhus. 
 



Estetisk verksamhet  
Många deltagare i konst- och konsthantverkscirklar i alla former vittnar om en känsla 
av välbefinnande. Man kan för en stund koppla bort alla andra tankar och vara ett 
med skapandet. ”Det är friskvård på hög nivå!” 
Under 2017 har vi haft cirklar i bl.a. scrapbooking, målning, teckning, klädsömnad 
och keramik. 
 
Övrigt 
Exempel på andra studiecirklar som genomförts under året är - cirklar i matlagning 
(vegansk, gourmet m.m.), dans samt bok- och skrivarcirklar. 
 
Asylsvenska 
Under året har vi fortsatt med vår verksamhet gällande svenska och samhälls-
information för asylsökande. 
 
 

Musik- och kulturstudier 
 
ABF Helsingborg och Folkets Hus är ett forum för flera fria amatörgrupper som 
saknar övrigt stöd för sin verksamhet. 
 
Teaterverksamheten i B-salen fick ett lyft då Helsingborgs Scenkonstforum 
lyckades förena ett antal verksamma teatrar inom B-salens väggar. Verksamheten 
har varit framgångsrik och lockat många nya deltagare till teatern. Tyvärr så 
avvecklades HSF vid årsskiftet 2017. 
 
Hela 4:e våningen i Folkets hus hyrs ut permanent till Helsingborgs Kulturförening 
som bedriver delar av sin estetiska verksamhet där. Föreningen bedriver även 
Kulturhuset Rebus. 
 
ABFs musikgruppsverksamhet är huvudsakligen förlagd till musikhusen i 
Sydhamnen. Denna verksamhet tilltalar många ungdomar och yngre vuxna. 
 
All denna verksamhet resulterar också i en mängd kulturprogram runt om i vår stad 
bl.a. på Dunkers Kulturhus, Kulturhuset Rebus samt andra mindre scener. 
 
Jutan är ett allaktivitetshus som drivs av Helsingborgs Stad i gamla Juteväveriets 
lokaler. På Jutan hyr vi egna lokaler för repetitioner och cirkelverksamhet. Detta utgör 
bara en mindre del av den totala musikverksamheten men vi tycker det är viktigt att 
vara representerade på plats. 
 
Slugger (En satsning för dem som har en funktionsnedsättning och som vill spela 
musik i band) håller också till på Jutan. 
 
 
 



Alla människors lika värde 
 
Den demografiska utmaningen –  
Det mångkulturella samhällets utmaningar 
 
 

Samverkan med medlemsorganisationer 
 
Pensionärsorganisationer 
Pensionärsorganisationerna bedriver en omfattande studieverksamhet. Läsecirklar, 
geografi, körsång, dans, hälsa, matlagning och konstsöm är några av de mest 
populära ämnena. Vissa föreningar har omfattande studieverksamhet medan andra 
inte rapporterar någon verksamhet alls. 
 
Under året hade vi regelbundet träffar med PRO:s studieorganisatörer. Träffarna 
uppskattas och vi delar med oss av tips om studier och försöker få impulser till nya 
ämnen.  
 
 
Bostadskooperationen 
Tillsammans med lokala hyresgästföreningar, HSB och Riksbyggen bedriver vi 
verksamhet. I vissa bostadsområden finns stort intresse för cirkelstudier och 
kulturarrangemang. Vissa HSB - föreningar har också omfattande verksamhet i sitt 
närområde. Under 2017 fick vi ett ökat samarbete med Helsingborgshem, främst på 
Dalhem och Närlunda där man bland annat dansade. Samarbetet med 
Helsingborshem ledde även till flera projekt såsom, biodling och Kitchen Stars. 
 
 
Fackliga medlemsorganisationer 
ABF Skåne har i samverkan med avdelningarna och de fackliga organisationerna 
strukturerat och samordnat studieinsatserna vilket resulterat i en mindre ökning av 
genomförda studier. Vi tror att den gemensamma satsningen kommer ge ett ökat 
resultat i takt med att den sätter sig. 
Vi tar alla möjligheter som ges att informera om ABF på möten och träffar.  
 
 
Funktionshinderorganisationernas verksamhet 
ABF Helsingborg har ett samarbete med funktionshinderorganisationerna och deras 
samarbetskommitté (DHS). ABF stödjer de olika föreningarnas studieverksamhet, 
samt en omfattande kultur - och föreläsningsverksamhet på Ringstorpsgården. 
 
Vi har kontinuerliga möten med Utvecklingsgruppen Funktionshinder (representanter 
från alla ABF-avdelningar i Skåne) där vi diskuterar studieverksamhet och 
föreningsutveckling i Funktionshinderorganisationer.  
 
 



Etniska medlemsorganisationer 
Vi arbetar ständigt med att fördjupa vårt arbete för integration och mot främlings-
fientlighet. 
För att främja barn- och ungdomsverksamhet har vi fortsatt att erbjuda våra lokaler till 
cirkelverksamhet för denna målgrupp. Lokalerna används främst av Kinesisk Kultur- 
och Vänskapsförening i Helsingborg. Mycket av studieverksamheten riktar sig till 
barn och ungdom.   
 
I övrigt bedriver föreningarna cirklar och annan folkbildningsverksamhet i hemspråk, 
dans, teater, samhällskunskap, svenska, data, matlagning m.m. 
 
 

Politiska medlemsorganisationer 
Studier i våra politiska medlemsorganisationer har inte varit speciellt omfattande 
under senare år. Samarbetet och viljan att genomföra studier finns. 
Kulturprogrammen har minskat under 2017, sannolikt beroende på införande av 
studiekonton för föreningarna. 
 
 
Internationell verksamhet 
Vi fortsätter vårt arbete med att stödja vår samarbetsorganisation NGO STOP i Delhi 
i Indien. På olika sätt försöker vi uppmuntra ungdomar att bli intresserade av att ge 
sig ut i världen som volontärer. Genom nätverkets kontakter kan volontärsplatser 
ordnas både på Family Home i Delhi i Indien och i Kathmandu i Nepal.     
 
Vår filosofi handlar om hjälp till självhjälp, såsom grundläggande facklig utbildning, 
mänskliga rättigheter och demokrati, samt kapacitetsuppbyggnad och 
nätverksbyggande.  
Genom donationer från medlemsorganisationer och privatpersoner, har vi kunnat 
stödja vår samarbetsorganisation NGO STOP. 
 
 

Kulturverksamhet 
 
Folkbildningens tredje ben är en omfattande kulturverksamhet. En stor uppgift för 
ABF är att skapa tillfällen för öppna samtal kring demokratifrågor och andra frågor 
som ligger högt upp på dagordningen i vårt vardagliga liv, men också att bjuda in till 
sång, musik, teater och dans.  
 
Kulturprogrammen fortsätter att vara en viktig del i ABFs samarbete med våra 
medlemsorganisationer och med stadens olika kulturinstitutioner. Vår filosofi är att 
kultur ska komma alla till del oberoende av var man bor, hur mycket man tjänar, eller 
hur den sociala situationen ser ut. 
Kulturaktiviteterna ute hos våra medlemsorganisationer är ett utmärkt sätt att påvisa 
medlemskapets värde. Man kan kanske säga att ABF bidrar till att kulturen når till 
sammanhang och platser i staden dit det är svårt för den allmänfinansierade kulturen 
att nå.  
 
Vi är stolta över bredden på utbudet, man kan finna föreläsningar, sång och musik, 
m.m.   



Verksamhet 2017 - ABF Helsingborg  
     

Studiecirkel Arr Deltagare Tim Bidragstim 

<Ospec> 157 1 161 7 189 7 189 
Bostad 6 65 249 249 
B-salen 26 111 1 415 1 415 
Egen specialsatsning 1 6 15 15 
Etniska 85 651 5 033 5 033 
Facken 5 36 167 167 
Funktionshinder 36 225 1 901 1 901 
HK 460 1 392 28 460 28 460 
Invandrare 5 43 252 252 
Jutan 11 55 480 480 
Musik 34 190 1 891 1 891 
Nova 201 705 11 408 11 408 
Politik 2 13 27 27 
PRO 84 739 2 101 2 101 
Rock Nollor 135 602 6 827 6 827 
Steampunkföreningen 19 99 1 520 1 520 
Tallgatan 237 843 11 936 11 936 
Teater 4 20 320 320 
Träffpunkter 8 81 349 349 
Verdandi 41 261 1 850 1 850 
Summa 1 557 7 298 83 390 83 390 
 

 

Annan folkbildningsverksamhet   

<Ospec> 38 525 469 235 
Bostad 2 27 10 5 
B-salen 6 32 218 109 
Egen specialsatsning 6 77 57 29 
Etniska 41 458 1 091 546 
Facken 27 449 384 192 
Funktionshinder 2 23 22 11 
Invandrare 1 20 40 20 
Musik 46 347 1 287 644 
Politik 2 32 33 17 
PRO 11 196 92 46 
Träffpunkter 1 8 17 9 
Verdandi 3 89 39 20 
Summa 186 2 283 3 759 1 880 

     
Annan verksamhet     
Egen specialsatsning 2 9 30 0 
Vardagssvenska 2 20 80 0 
Svenska från dag 1 2 33 80 0 
Summa 6 62 190 0 



 

Kulturverksamhet 
 
Statistik Antal  Antal 

 Arrangemang Deltagare 
Dans 64 4 245 
Dramatisk framställning 107 3 680 
Film/Foto/Bild 16 509 

Föreläsning 359 19 969 
Sång/Musik 351 26 707 
Utställningar 26 2 804 
Totalt  923 57 914  

 
 

Utvecklingsarbete 
 
Pedagogisk utveckling 
Vår ambition är att regelbundet erbjuda våra cirkelledare och studieorganisatörer 
utbildningar. Cirkelledarutbildningarna anordnas i samarbete med ABF Skåne som 
bekostar dessa. ABF Helsingborg hade under året tre egna cirkelledarutbildare.  
 

På våren sjösatte vi vårt nya koncept (med fyra sammankomster om vardera fyra 
studietimmar) och efter smärre förändringar efter första omgången anser vi att vi har 
ett vinnande koncept 
 
Samtliga nya cirkelledare kommer dessutom att få en introduktion före utbildningen 
då respektive ansvarig på kontoret sätter in vederbörande i ABFs organisation, 
praktiska detaljer och lite historia. 
 

Föreningsutveckling för medlemsorganisationer 
I samarbete med ABF Skåne har vi även under detta år gjort en särskild satsning för 
att stärka och utveckla studieorganisatörerna i deras roll som viktig länk mellan ABF 
och föreningen. Vi har genomför inspirerande studieorganisatörsträffar. Vi har 
erbjudit föreningsutbildning och funktionsutbildningar för styrelsefunktionärer. 
 
Vi gjorde en satsning på Medlemsmodellen för våra medlemsorganisationer.  
Kursen använder en bok där man analyserar föreningens medlemsarbete och 
resonerar kring hur medlemsarbetet i föreningen kan bli bättre.  
Tyvärr så var inte intresset så stort för denna kurs. 
 
Vidare har vi haft tre välbesökta stormöten för representanter för alla band / musik-
konstellationer, fria kulturgrupper samt Helsingborgs kulturförening. Vi träffade 
omkring 70 personer. Temat för dessa möten var organisering. Banden/ musik-
konstellationerna och de fria grupperna var då inte organiserade i någon förening 
eller annan form och hade inte heller möjlighet att t.ex. söka kommunala medel för att 
anordna konserter och andra kulturprogram. Diskussionerna resulterade i att fler 
börjat engagera sig i Helsingborgs Kulturförening. Vi har även fått kännedom om att 
det bildats flera, formella eller informella, föreningar som vi under 2018 kommer att 
söka samarbete med. 



Marknadsföring 
 
Sedan ett antal år tillbaka så skickar vi inte längre ut tryckta studieprogram till 
hushållen i Helsingborg utan har ett i pdf-format på vår webbplats. Detta har inneburit 
att vi har fler anmälda deltagare än innan. Om man vill kan man själv skriva ut det 
eller så är man välkommen att ringa och få det hemsänt. Det utskrivna 
studieprogrammet delas även ut vid möten med våra medlemsorganisationer.  
 
Webbplatsen uppdateras ständigt med ny aktuell information, de cirklar vi erbjuder 
läggs ut med god framförhållning. Den tekniska lösningen möjliggör att vi snabbt kan 
komma ut med spontana arrangemang. ABF Helsingborg använder även Facebook 
flitigt. Detta i kombination med webbplatsen gör att vi når fler människor. 
 
Tidningen Fönstret skickas kvartalsvis till verksamma cirkelledare, studieorganisa-
törer, organisationer, nämnder och styrelser inom kommunen, bibliotek och andra 
ställen dit allmänheten söker sig. Cirka 600 tidskrifter distribueras ut genom ABF 
Helsingborgs försorg. Utöver det exponerar vi oss via googleoptimering, 
Sundskanalen samt Eniro. 
 
 
 

Uthyrning av lokaler 
 

Under 2017 har vi endast hyrt ut C-sal, kök och rum 306 och det har skett i mycket 
ringa form. 
 

 

Uppdragsverksamhet 
 
FAS 3 
Under 2017 har verksamheten avvecklats successivt och endast en deltagare var 
kvar till slutet. Hon utförde ett gott jobb med att katalogisera all vår litteratur. 
 
Vår uppfattning är att vi gjort ett gott arbete med Fas 3 – att döma av tillströmningen 
av deltagare och deras egen reaktion på tiden i projektet.  
 
 
Perfect Match 
Under 2017 påbörjade vi ett treårigt projekt (Perfect Match) finansierat av Svenska 
ESF-rådet. Det är ett samarbete mellan ABF, Arbetsförmedlingen och fackliga 
organisationer, med syfte att få ut nyanlända inom etableringsfasen till arbete eller 
vidare studier. 
 



Slutord 
   
   
Kent Härstedt          
Ordförande ABF Helsingborg  
 



Helsingborg i mars 2018  
 
ABF Helsingborg, styrelsen 
 
 

Kent Härstedt  Ann-Christin Petersson Birger Palmgren 

 

 

Eva Breiner  Izet Damjanovic Katarina Ikonomidou 

 

 

Göran Jönsson Tomas Nordström Karolina Ohlander 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Bilda dig en uppfattning! 
 

 


