
,{t,§'4

BERATTELSE

i:r;'l I t "
, a. i-i

T-.1

"'-5 jijl ililli
Lxp"

I

over

A. B. F:s lokolovdelning

isvedolo verksomhet

Arbetsåret I moi 1947 - 30 opril 1948

tqltq
-6ffi



ARSTvtOTE
med

ABF:s lokolovdelning i Svedolo'
ovh,ålJes måndogen den 28 iuni 1948 kl. 19,30 i ABF,s

lösrum. Orgonisotionernos ombud ombedes infinno sig

mongront.

Ärsmötets dagordning.

1. Mötets öppnande.

2. Vai av 2 justeringsmän.

ll. Val av årsrniil.ets {unktioniirer': a. ord{iirarrde" h. sekletclure.

,1,. Ombudsupprop.

5. Lokalavd. r,erksamhets- och rer,isionsberiiltelser.

6. Bibliotekets verksamhets- r-,ch rer,isionsherättelser.

i. IJesluta om ansvars{rihet.

8. Bestär.nmande av alvotlc till Iokalavd. och lriJrliotekerts str.relsct'.

9. Val:
a. ord{örande.
b. 4 ledamöter i lokalavdr.lningcus st1.16.lsp.

c. 3 suppleanter.

d. 5 ledamöter i bibliotekets ,qtyrelse.

e. I revisor och I ersättare.

10. Val av 2 ombud till Alltr':s Skåncdistrikts årsnriile.

I I. Nya ärender.r.

12. Avslutnirrg.

I
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Redogörelse
fiir Åilli':s lt,kaialdclning-s lerksarrrhct under arbetsåret 1947-45.

'l'ili krka.[avtl" har under iilet följandt: orsar]isationer varit an-
slu tla:
5redala sor'.-rlenr. ar'lreIarekornrrrurr
L nga örnais lokalar,delnir)g ... ..
Svedala sor:.-<lcrn. ungdornsklulrlr
Sr. l\Ietallirrcl.-arb.-fiirL. iu,d. l6

Cjutareliirlr. ar,d. {} .

(lror,- & h'abriksarlr.-{tirl.r. avd. 5(r
t\,lurarefiir'lr. ar,d. 3rl,

\4ålarcfiirb. ai,i[. 100
Bvggrr atistriiarh"- I'tirb. ;rvi[. 2.)ri]

llarrrlrlsarb.-{örl,r. ar,11. l0 .. . . . .

I-antarb.-{iirlr. avd. l2
Sununa::

r\rslutrrirrgsalgi ftur Iral raril- 5() ör'e 1.rr år och mecllerrr. Olrs. I

\r ar']reialt'k()nlruu!l(rll.s och urrgrlt,nrsklubbens mecllelrnrar har här
nrt'rlLay.its tltla,st sddarra, .sorrr c.j $oll()lll aldra c,rgarrisati,,lcr iir,,
errslutnn ti11 ÅtiI. Llngti 0r'irar'-u lokalavtlelnirrg har bo.iljats {r'i
lurslttIning.

Studiecirk!arna,
Scrtorr sturlilr:irkl:u har urrtlr:r ir.r'et arhetat och ha{t fiiljande

antttl nrecllernrnar:
Nr: .f ,rrrr., Mcdl.i nt.: Or!.:
.195 Tnstrunrentalunilen,isrring 9 AIIE

:i[]70 ,, 10 ABF
,1250 ,, 1l 

^BFI d55 i)rislista o. avtal 10 lll,ggnadsträ.-arb.-{tirb.
l i.l04 lnstlunrentallrlrlcrr,.isrrius 7 ABF
I76t \,är »olitik 9 Soc.-dern. arbetarekonr.
:i:il,'i Schacl< 15 ABE
ll.ll4 ll'aiaiekurs 7 SDUK.
?)392 Fiirenirrs.skulskap {i SDirK.
9i\77 (Jrkesterverksarnhot 16 ABF

t l(il [] Kornmunal{iirvaltrring 9 I-antarb.-fijrh. avrl. 12
I il.l[] Mertallkursen 9 Metalls avd. 16
ll:-176 Avtalsfrågor 6 Lantarb.-förb. avd. 12
I I ir77 ,\rbe tarriirc.lscns histo lia I 0 Soc.-derlr. kvinnoklubb.
l,:i7; Iii'rr:rlag-cti{tnirrgsfriigor 5 }lyresg'äst{öreningen.
11415 l(oopcr;rtionen 9 Konsunr, Svedala.

{.-
Sr-.

Sr'.
Sr,.

Sv.
Sv.

Sr,.

190 rnedlemmar.
70 )'
10 )'

508 ,,
105 ,)150 ),
32 

')18 ))

45 ,,
50 ,)
90 ,,

1.%B;ffial1

Summa 150

l
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lärare och studieledare.
Följande musiklärare har under året tjänstgjort: Kontorist Allan

Hansson för cirklar i instrumentalundervisning och orkesterverk-
samhet, fröken Margareta Christensson för instrumentalundervis-
ning i piano, samt Allan Lindström för instrumentalundervisning i
blåsinstrument.

För övriga cirklar har som studieledare tjänstgjort: Harald Nils-
son, Gustaf Mohlin, Erik Hansson, Harald Ehk, Hilding Ohlsson,
GustaT Ändersson, Ture Nordström, Valter Ask,'Tage Andr6asson
samt Eric Jönsson.

Statsbidrag.
Lokalavdelningen har ansökt om statsbidrag för cirklarna i För'

eningskunskdp, Arbetarrörelsens historia, Kommunal{örvaltning,
Metallkursen, samt för fyra mtrsikcirklar.

Uvrig verksamhet.
Lokalavdelningen sammankallade representanter för anslutna

organisationer till möte den 26 sept. 1947 {ör att dryfta frågan
om åt&upptagande av Unga Örnars verksamhet. Vid mötet läm-
nade Herbert Ohlsson, Malmö, en redogörelse över Unga örnars
arbetssätt och organisation. Vlötet resulterade i bildandet av en
Unga örnars stödorganisation varjämte en interimsstyrelse, sont
skulle förbereda återupptagandet av örnverksamheten, tillsattes.

Ljudiilmsapparaten har varit uthyrd 29 gänger.

Lokalavdelrtingen har under året varit ansluten till Arbetarrörel-
sens Kulturhistoriska Förening i Skåne, Föreningen Jära folkhög-
skola, Jönköping samt Folkrörelsernas Konstfrämjande.

Representation.
Vid ABF:s Skånedistrikts årsmöte i Lund representerades lokal-

avd. av Algot Andersson och Gusta{ Mohlin.

Styrelsen.
Styrelserr har under året bestått av: Algot Andersson ordf., Ella

Malmborn sekr., Nils Nilsson kassör, Gustaf Mohlin v. ordf., Ing-
var Andersson v. sekr.

Avdelningens revisorer har varit Ola Nilsson samt Bertil Lind-
berg, utsedd av Svedala köping, och Per Holmström, utsedd av

Svedala sosken,
l
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Anslagen till lokalavd.
I anslag till sturlicr,erksitrtrhetctr hat avtl. clhållit:

l"r'irr Svedala kiilrirrg ...,..' Kr'
['rirrr Svec]ala sockctr

I .2011: -
t.200:

Slutord.
Verksarnhetsärci 19,X7 l94ii karr lrelraktas sorn tilllretlsställarrtlc.

l'å grund av att sarntliga stucliclrkak'-r ttncler rr. ån. okt'-rl()v. 8(r'
nonrgick en grundlig renovering, {örsettaclt:s igångsiittandct av stu

diecirklarnas arbete avsevärt. Trots detta kom ändock sertrin cirk'
lar igång. Jän.rfört nred föregitendc arbetsår har cirkelarrtalet
mirrskat rned en.

Till Sr,edala köpings och socken-* kotnmunal{ullnräktige, sorn

sonorrr arrslag understött lokalavdclningen.. l'erksatnhet, uttalar str'-

r:t:lsen ett r,arrnt tack.

f iir clet intressetac]c. ot:l'r gagncrika arhete ''titn lärare och stuclitr-
Ittlarc nedlagt inom cirklarna. uttalar är'enledes strrelserr ctt tack.

lt,[tr:r flera års borl-ovaro rieltaplcr irttrr Lingclornsklubbcn nktivt i

sturliearbetet. För sirra iusatser untlcr den gängna sturlicsäson3-trlt

iil klubbcn värd allt erkännandc.

Statsbidraget till studiearbettt rnöjiiggör för alla atl utatr störte
kostrtader tleltaga i c:irkelarhcte. flndel konrlrranele studiesäson3
hoppas vi att de {ackliga olgattisatiorternas ungdoin bättre iil
turrder ticligale arlretsår. beahtar de rröiligheter till förkovran i

skilda ätnnen sour studiecirkeln ger. Avdelningarrras studiekornrnit-
i6er bör se till och propagera för att de unga på bästa sätt skolas

för' uppgiftel inom <trganisatiotrerna. Skolning {ör ileltagande i

aktivt samhällsarbete bör även skc. Arbetarrörelsen har stolta tr;r-
r.litioner sonr förpliktar. ]ln nt'getteratiott tnitste snart stå bercdd att

tilerta ansr,aret {iir r'örelscns "vtterligare utver:kling'

Svcrlala den 24, rnaj 194[i.

,tl lco!, Ande rssorr.

Cu;tul Moh.lin.

il.|u. llulrrtltortr.

I tr guar .4.tule rssott ,

-1!rl1s .&llssorr.

5



6

ABF:s lokalavdelnings räl«enskaper
den I/5 1547-3O14 1948.

tNCÅUNDE BAt,ANS.

7'il,!gtngar.
irrnestircrrlc i Irank
I rtvcrrt:rlier'
KtrilalI i ka:san

549
l
I

Shtrltle r.
lit:scrr'eras Iiir uutlcrha]l ar, lokalt,r or:h irrr.urt.lricl
li apiralht'hiil i r r i n g

ll): I t:

30{l: -277: 0l
Surttrna kroror 57I: ()l

Sa[do fliirr li'ilcsiLrrrrlc iu ..
(iilkclar giftcls korrlo
Olg"-arnslutnilrgs krrlio .....
ilankcls korrio .

Iiiintors l<.onto .

Liir"ersc irrkorlrs[tis Lorrto ..
l(orurnunala ansiay.-s kol[o . 

"

I ilrnagrparal.cns kor to

l( /\ 5S A S A \I \rl ,\ l,,J L) lt,\ G.

Inltorrr.st.e t .

U Lgilter,

26:02
1.i69:

5i 1,:

1.475:
(): /.1

I .01i: l5
2.,11){):

iJ f :

320 6tt
9[i0: 70

9i):
I I [i: 91

1.3illl: 4'r
:Di -

826: ;->(-\

12,1,: --
ii,l1i:
9{): - -

61: li5
Snnrma klonor 6.1Ul :6,1,

Surnnra klonol 6.1ii1: 64

Orrrkostrrads I.,-orrto ..
,\r'i,rrlens konto ....,
Stipendiers konto .....
Inventarir:rs konto
Ilanhers konto .

Ilibliotekets korrto .. . .

][r ruls k,,ttl,' .

Iiilnrappalatcns kolt,r
Reparal-ions konto
[,rins konl.o
|'ostgiro honto
Saklo till niista vcrks;rlrhetsår . .

I

Sutntrrir kr,,rr,rr'-"--.i', l: lt!



lnnestiierrdc i irank ...
Postgiro
Irrr entaricr
l(orrtarrl. i ka*.,,,, .....

L'l'Celi\ Dl: liAl. \\S.
Til.lg,ån gar.

7

Sumn-ra kronor

262:50
276:31

Surnma kronor 538: []1

0h I'li,!sson"

[]ndcrrtecknark: revisorer hava rlenna rlag granskat Sl'edala ABF
Ir,kalavtlelnirigcris riil<etrskaper. och hava vi diirvid {unnit den:r r-iil
liirtla srunl- fiirserkla n,ed nötliga veril'ikationer, ralfiir vi tillstvrka.
att {ull ocir lat:ksatn lttsvarsfrihct l.rr:r'ilj as fiir derr titl revisioncn
ir rr{atIa r:.

Sltu,kler

Svedtrla den 2I rnaj 194[i.

llcr lloln.siritn. Ilertil l,irtlberg.
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383:46
90: --

1: -64:35
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l-okalht,ra
Kalritallrehålhring-



Biblioteket.
Bokheståndet utgjonle vid irrets biirjan 2.84f) band or:h vid årets

sltrt 2.932 hand. 2.i106 ht:nrlån har under iiret {iirinedluts.

INKOVISTER.

l3ehirllrring vitl rirets hiirjan
Statsanslag
Landstingsanslag
Kommunalt anslag
ABF':s lrrk;rlavd. anslag

UTGIFTER.

lhist vid årets biirjan
InkiJp och inlrindning av hticker
ll,vra .

Sklivnral-criel och poltorr
li larr tlf,iir:rikli ng
Ltirurl or'lr alv()(l(rn .....
llehiillirinpl vitI iirets slut

Bililiolcliets sanrtl iea
,\rgår urrrler tilet Iv{t

ritgi{ter
statsanslag

4:2i)
765: l0
Ii00: - -
300:
225: --

Sunrlra irrkrinrster 2.094: lt{)

94: 74
I.54,6:71

155:
I0:--
5: 40

250: *
32: 0l'r

Summa utgifter 2.094:30

I.967:IL
765:10

Återslår lokala utgil'tr:;t.i0r' 0t

Iliirrrierl irrtyglrs. alt lrilrlirn.ekets irrkornster och utgifter urrtL.r'
sislliirl'ltrtriu kalerrtlerril errligt av oss gtirnskarle vt:rifikatiorrer tiver'-
enrstiirnllx rrrerl de i ,ir.nrrs[åerrile ekorronriska tahlå uPpta,erra be'
Io1i1rt,rr.

Svt:dllr,r Jt'rr li rrrars l()'lll.

I'er Ilolmstri rrr, 0la Nil,ssort

svElr,at r\ r94e t.ARSSONS söNERs BOKTF./aKERT

rj


