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ABF Helsingborg 

Verksamhetsberättelse för år 2018 

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  t o m  181231 
 

Personalrepresentant 
Artur Malachowski med Sanna Davidovic som ersättare 
 

Verkställande ledamot 
Dan Karlsson ombudsman 
Karin Arntsen sekreterare 
 

VU - styrgrupp 
Kent Härstedt, Ann-Christin Petersson, Dan Karlsson och Karin Arntsen har under 
2018 fungerat som en styrgrupp för verksamheten. 
 

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

Revisorssuppleanter 
Yvonne Augustin och Mats Lidner 
 

Valberedning 
Per-Arne Håkansson (sammankallande), Franziska Larsson och Lars Holmgren 
 

Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 8 stycken protokollförda sammanträden.  



Expedition och personal 
Avdelningens expedition finns i Folkets Hus på Södergatan 65, Helsingborg.  
 
Personalstyrkan har under året bestått av följande medarbetare: 
Karin Arntsen, Sanna Davidovic, Laszlo Jakocs, Goran Rabar, Dan Karlsson,  
Jeanette Mathisen, Artur Malachowski, Eva Hansson och Aleksandra Mirucka.  
 
Timanställda cirkelledare och kulturarbetare utgör den största personalgruppen varav 
merparten är ledare som arbetar ideellt. 
 
 

Anslutna organisationer 
Avdelningen har under året haft 315 anslutna medlemsorganisationer.  
Två nya har tillkommit, Grafiska museets vänner och Gåsebäcks kulturförening. 
Två har försvunnit,  Luggudegillet och Steampunk Nordvästskåne. 
 
 

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

Samverkan med medlemsorganisationer 
 
Årsmötet 2018 
Årsmötet genomfördes den 23 april 2018 i D-salen i Folkets Hus i Helsingborg. 
I förhandlingarna deltog 23 ombud. Mötet inleddes av vice ordförande Ann-Christin 
Petersson som hälsade alla välkomna. Till årsmötesordförande valdes Franziska 
Larsson. 
 
 

Studiekonferens / halvårsmötet 2018 
Halvårsmötet genomfördes den 3 december 2018 i D-salen i Folkets Hus. 
Sexton röstberättigade ombud var närvarande. Björn Engdahl från Folkrörelsearkivet 
visade en film och berättade om spårvagnstrafiken i Helsingborg.  
 
Verksamhetsplan och budget klubbades för år 2019, medlemsavgifter och 
kostnadsersättningar fastställdes. Mötet upplevdes som positivt med givande 
diskussioner. 
 
 

Planeringskonferens 
Planeringskonferensen genomfördes den 28-29 september 2018 på LO-skolan i 
Helsingör. Styrelse och personal arbetade fram förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2019. 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 

 

 
 
 

 
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, cello och trummor. De populäraste instrumenten har varit piano/keyboard och 
gitarr. Studiernas syfte är också att öka den enskildes lust att utöva och skapa musik.  
 
 
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, Rockbåten 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. 
 
 
Asylsvenska 
Under året har vi fortsatt med vår verksamhet gällande svenska och samhälls-
information för asylsökande. 
 
 
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 2018 har vi haft cirklar i bl.a. porslinsmålning, blomsterarrangemang, vävning, 
knyppling, klädsömnad, smyckesdesign och keramik. 
 
 
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. 
 
 
Övrigt 
Exempel på andra studiecirklar som genomförts under året är - cirklar i matlagning 
(vegansk, husmanskost m.m.), dans, samt bok- och skrivarcirklar. 
 
 
 
 
 
 



Samverkan med medlemsorganisationer 
 
 
Bostadskooperationen 
Tillsammans med Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen bedriver vi 
verksamhet. I vissa bostadsområden finns stort intresse för cirkelstudier och 
kulturarrangemang. Vissa HSB - föreningar har omfattande verksamhet i sitt 
närområde. Under 2017 fick vi ett ökat samarbete med Helsingborgshem, främst på 
Dalhem och Närlunda. Detta samarbete fortsatte under 2018 där vi bland annat 
jobbade kring att motverka ensamhet bland äldre. Samarbetet med Helsingborgshem 
ledde även till flera projekt såsom biodling och Kitchen Stars. 
 

 

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 Ryska 
föreningen ”Slavic” och 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. 
 
 
Fackliga medlemsorganisationer 
ABF Skåne har i samverkan med avdelningarna och de fackliga organisationerna 
strukturerat och samordnat studieinsatserna. 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.  
 
 
Helsingborgs Kulturförening  
finns på hela 4:e våningen i Folkets Hus där man genomför delar av sin estetiska 
verksamhet. Föreningen bedriver även verksamhet i andra lokaler. 
 
 
 
 



Pensionärsorganisationer 
Vissa pensionärsorganisationer bedriver en omfattande studieverksamhet. 
Läsecirklar, geografi, körsång, dans, hälsa, matlagning och konstsöm är några av de 
mest populära ämnena.  
 
Under året hade vi flera träffar med PRO:s studieorganisatörer. Träffarna uppskattas 
och vi delar med oss av tips om studier och försöker få impulser till nya ämnen.  
 
 
Politiska medlemsorganisationer 
Studierna i våra politiska medlemsorganisationer har ökat något vilket är glädjande. 
Vi har bra samarbete och viljan att genomföra studier finns. 
Kulturprogrammen har ökat mycket under 2018, sannolikt beroende på att det var ett 
valår med många föreläsningar. 
 
 
Övriga medlemsorganisationer och fria grupper 
Bland övriga medlemsorganisationer hittar vi bland annat Verdandi Söder som 
bedriver stor verksamhet både inom studiecirkel- och kulturverksamhet. 
Vi har ett bra samarbete och under 2018 har vi gemensamt genomfört 
cirkelledarutbildningar inom konsthantverk. 
 
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 
avvecklades HSF vid årsskiftet 2017 under 2018 har verksamheten minskat något 
men ett flertal teatergrupper fortsätter med sina studiecirklar. 
 
 
 

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, musik, m.m.  
  



Verksamhet 2018 – ABF Helsingborg 

     

 
2017     

 Arr Delt Tim  totalt  diff  i % 

          

Studiecirkel                   
<Ospec> 148 1 026 8 156  7 189  967  13,5% 

Bostad 10 87 403  249  154  61,8% 

B-salen 14 61 984  1 415  -431  -30,5% 

Egen specialsatsning 0 0 0  15  -15  -100,0% 

Etniska 79 676 4 153  5 445  -1 292  -23,7% 

Facken 1 5 36  167  -131  -78,4% 

Funktionshinder 35 223 1 280  1 901  -621  -32,7% 

Gåsebäcks kultur 57 172 3 668  0  3 668    

HK 513 1 508 28 116  28 460  -344  1,2% 

Jutan 12 60 480  480  0  0,0% 

Musik 23 157 1 322  1 891  -569  -30,1% 

Nova 154 569 8 972  11 408  -2 436  -21,4% 

Politik 2 10 36  27  9  33,3% 

PRO 66 591 1 625  2 101  -476  -22,7% 

Rock Nollor 155 605 8 466  6 827  1 639  24,0% 

Rock på stan 10 36 560  0  560    

Steampunkföreningen 4 18 320  1 520  -1 200  -78,9% 

Tallgatan 267 1 007 13 989  11 936  2 053  17,2% 

Teater 11 54 848  320  528  165,0% 

Träffpunkter 8 72 379  349  30  8,6% 

Verdandi 31 200 1 766  1 850  -84  -4,5% 
Öppen bet - 
konsthantverk 17 100 397  0  397    

Öppen bet - språk 2 9 48  0  48    

Summa 1 619 7 246 86 004   83 550   3 750   2,9% 
 

 

     

    
 

 



 

Annan folkbildningsverksamhet               

<Ospec> 25 334 362  469  -107  -22,8% 

Bostad 6 117 152  27  125  463,0% 

Egen specialsatsning 7 58 64  87  -23  -26,4% 

Etniska 31 305 895  1 131  -236  -20,9% 

Facken 51 708 508  384  124  32,3% 

Funktionshinder 12 110 164  22  142  645,5% 

Gåsebäcks Kulturförening 11 69 75  0  75    

Musik 38 277 1 193  1 287  -94  -7,3% 

Politik 10 164 66  33  33  100,0% 

PRO 12 174 318  92  226  245,7% 

Teater 6 37 936  218  718  329,4% 

Verdandi 3 66 28  39  -11  -28,2% 

Öppen bet - dans 1 28 10  0  10    
Öppen bet - 
konsthantverk 1 4 3  0  3    

Summa 214 2451 4774   3789   985   26,0% 

 

Uppsökande verksamhet     

<Ospec> 4 45 0 

Invandrare 4 23 0 

 

 

 

 

Kulturverksamhet 
 
Statistik Arrangemang Deltagare 
 2018 2017 2018 2017 
Dans 61 64 4 320 4 245 

Dramatisk framställning 26 107 1 729 3 680 

Film foto bild 13 16 479 509 

Föreläsning 1005 359 19 159 19 969 

Sång / musik 319 351 32 911 26 707 

Tvärkulturellt 1 0 300 0 

Utställningar 1 26 9 2 804 

Totalt 1 426 923 58 907 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.  
Under 2018 genomfördes två Cirkelledarutbildningar Steg G. 
 

Samtliga nya cirkelledare får dessutom 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 genomfört inspirerande studieorganisatörsträffar.  
 
 
 
 

Marknadsföring 
 
Sedan ett antal år tillbaka 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 men man är 
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 bland annat via Sundskanalen. 
 
 
 



Uppdragsverksamhet 
 
 
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. 
 
Tyvärr avbröts projektet i förtid eftersom delprojekten i hela landet hade svårt att få in 
ett tillräckligt stort antal deltagare för att projektet skulle bära sig ekonomiskt. Vi är 
dock stolta över vår avdelnings insats i projektet där vi lyckades få ut flera i arbete 
eller vidare studier. 
 



Slutord 
   
   
Kent Härstedt          
Ordförande ABF Helsingborg  
 



Helsingborg i mars 2019  
 
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! 
 

 

 

ABF Helsingborg Södergatan 65 
Box 2099 Tel:  042-17 64 00 
250 02  Helsingborg Org nr:  843000-0094 
 
info.helsingborg@abf.se 
 
www.helsingborg.abf.se 
 
www.facebook.com/abf.helsingborg/ 
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