1973-1976
Ordförande är Bjarne Breitel. Här har vi samlat lite blandad information från 70-talet. Bland annat
satsar HIF på att komma till allsvenskan (vilket de också gör 18 år senare), Poppes sommarpjäs lockar
till skratt och det annonseras efter en ny ordförande.

Vid årsmötet 1974
på Star Wärdshus omvaldes Bjarne Breitel till ordförande. Under tiden 1967 till 1974 hade alltså
Bertil Hjärtsjö hunnit med att vara ordförande. Styrelsen bestod nu av idel nya bekanta; Sven
Johansson, Sebastian Tamm, Anders Börjesson, Bo Blechert, Birgitta Blomqvist, Erich Künstlicher,
Örjan Rinnert, Rolf af Sandeberg och Jan Mark. Medlemsavgiften har nu sprungit upp till 75 kronor
och medlemsantalet är ca 450, men ännu har man inte varit i närheten av omsättningen från 1960 drygt 45.000 kronor.
Detta rekord slogs dock först 1976 med 49.122 och sedan 1978, då det nya omsättningsrekordet kom
att lyda på 62.310:29, varav 43.790 kronor i medlemsavgifter.
I verksamhetsberättelsen för 1975 framgår att medlemsantalet är ungefär 550 st. Höjdpunkterna
från programverksamheten var en kväll med Anders Wall inför 200 personer, ett besök hos Bra
Böcker med drygt 100. Nils Poppes sommarpjäs lockade ca 350 personer och julfesten ca 300. Andra
programunkter detta år var HIF:s satsning för att ta sig tillbaka till allsvenskan (med facit i hand vet vi
att det skulle ta ytterligare 18 år), visning av Barsebäcksverket, vilket lockade stor anslutning och
därför dubblerades besöket till två stycken. Norsk Hydro presenterade sin satsning på nordsjöolja.
Verksamhetsberättelsen inleds med en ”platsannons”. ”Vill du bli ordförande i vår
Marknadsförening?” Det var tydligen svårt att övertyga medlemmarna om att engagera sig i styrelsen
och i kommittéer. Resultatet för 1976 visar dock en vinst på över 12.000 kronor. Bland
programpunkterna fanns en förhandsvisning av teaterchefen Claes Sylwander och regissör Lars
Svensson av den nya Stadsteatern. Informationschefen Willie Rehn på SFL berättade om
färjetrafikens villkor på Öresund och man besökte Pilkington Floatglas i Halmstad. Jan Sterner och
hans expertpanel drog ca 300 personer till Grand Hotel med titeln ”Du kan tjäna pengar på dina
pengar - utan att vara kapitalist”. Man försökte också starta en torsdagslunchklubb med ärtsoppa och
pannkaka. Trots flera försök med fina föredragshållare blev det bara pannkaka. Att föreningen var
aktiv i hela upptagningsområdet bevisas av att de passiva medlemmarna (företagssponsorer) fanns
från Mölle, Vejbystrand, Klippan, Ljungbyhed, Kvidinge, Landskrona och ytterligare 21 orter runt om i
Nordvästra Skåne.

