STYRELSENS BERÄTTELSE
Styrelsen för Föreningen Mjölkdroppen i Helsingborg avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2018, det 115:e i ordningen sedan föreningen stiftades, år 1904.
Styrelsen har, liksom under tidigare år, kunnat främja föreningens ändamål genom att lämna
ekonomiskt stöd till verksamheter och utvecklingsprojekt av olika slag, som, enligt stadgarna syftar till
”… att i sjukdomsförebyggande syfte lämna stöd till rådgivande, undersökande och stödjande
verksamhet till förskolebarns bästa inom kommunerna Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Ängelholm,
Klippan, Åstorp, Båstad och Örkelljunga (förutvarande Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt), med en
successiv utvidgning att omfatta alla insatser som syftar till en god uppväxtmiljö och goda
levnadsvillkor för alla barn inom detta geografiska område”.
Bidrag har sålunda beslutats under år 2018, för följande ändamål:
2 500 kronor till Lisbeth Jönsson, som på föreningen Mjölkdroppens styrelses uppdrag,
samordnar arbetet med att möblera och skapa en tidstypisk miljö i Mjölkdroppens kammare, i
Medicinhistoriska muséet, Helsingborg.
13 000 kronor till Olivera Markovska, socialrådgivare vid Familjecentralerna i Bjuv, som
bidrag för att arrangera en kvällsföreläsning för föräldrar och personal, inom Bjuvs kommun
(Familjecentral). På temat ”Socker – Hur påverkar detta våra barn?”, med Ann Fernholm,
vetenskapsjournalist som disputerat inom kemiområdet.
35 000 kronor till Kerstin Bergmark, å styrelsens vägnar, som bidrag för arrangerande av
kvällsföreläsning i Mjölkdroppens regi. Birthe Hagström, förskollärare, speciallärare och doktor
i pedagogik, föreläser om ”Anknytning – Hur kan kunskapen användas för alla barn och för
barn som riskerar fara illa?”
70 000 kronor till Pia Lundqvist, barnsjuksköterska, docent och lektor vid Lunds Universitet,
för studien: ”Föräldrars tillfredsställelse av vård när deras barn är i behov av vård vid en
neonatalavdelning.”
87 000 kronor till Johanna Darnéus och Anna Bank, som bidrag till arbetet med en bok,
med bilder och text, som vänder sig till familjer och anhöriga till för tidigt födda barn och till
allmänheten, för att öka samhällets kunskap i ämnet. Johanna är journalist och lärare från
Ljungbyhed och numera bosatt i Malmö och Anna är fotograf.
92 000 kronor till Nils Lundin, enhetschef Föräldra- barn- och ungdomshälsoenheten,
nordväst. Som bidrag för projekt: ”Post-partumdepression, utökad information för utlandsfödda
kvinnor och deras familjer”.
130 000 kronor till Petra Pålsson, barnmorska och doktorand vid Institutionen för
hälsovetenskap, Lunds Universitet, för studie/projekt; ”Föräldraförberedelse under graviditeten
inför den första tiden efter förlossningen”.
175 000 kronor till Nils Lundin, enhetschef Föräldra- barn- och ungdomshälsoenheten,
nordväst. Som bidrag till lönekostnad i projekt: ”Specialpedagoginsats - bedömning, hållande
och uppföljning - för barn med oklara utvecklingsavvikelser”. Bidraget är 50 % av det totalt
sökta beloppet och resterande belopp delas ut 2019.
670 000 kronor till Anna-Karin Albin, Emma Frigyesi-Johansson och Nils Lundin, som
bidrag för Pilotinsats - Barnskyddsteam vid Helsingborgs lasarett. Anna-Karin är
verksamhetschef vid verksamhetsområde Barn och Ungdom, Skånevård Sund (nu Skånes
sjukhus nordväst), Emma är barnläkare och Nils är barnläkare och enhetschef inom samma VO.

Övrigt
 Mjölkdroppens hemsida färdigställs och tas i drift sensommaren 2018. Länk:
www.mjolkdroppenhelsingborg.se
Hemsidan utgör en värdefull informationskanal kring föreningen Mjölkdroppen och dess historik
och aktuella händelser. Hemsidan är härmed också vägen in för att inkomma med ansökningar,
göra anmälan till föreläsningar, till årsmöte m.m. m.m., allt i syfte att modernisera och underlätta
kontakt och kommunikation med såväl medlemmar, övriga intressenter som inom föreningens
styrelse.
Ekonomi
 Intäkter i form av räntor och utdelningar från föreningens värdepapper har uppgått till drygt
900 000 kronor, intäkterna har därmed ökat med drygt 260 000 kronor jämfört med föregående år.
Bokslutet uppvisar en kraftigt minskad kostnad för utvecklingsprojekt, jämfört med föregående år
en minskning med ca 250 000 kronor. I huvudsak beroende på senareläggningar av beviljade
projekt. Årets överskott uppgår till ca 400 000 kronor.
Årsmöte 2018
 Föreningens årsmöte avhölls, måndagen den 28 maj, i Brunnby församlingshem. En tipsrunda av
traditionellt slag i vacker natur föregick årsmötesförhandlingarna då styrelseledamöter omvaldes
och som ny styrelsemedlem invaldes Charlotte Elén, (efterträdde Lars Nygaard Pedersen). Revisor
Hans G Ohlwilén omvaldes och som ny revisor invaldes Peter Eriksson Elmér (efterträdde Mats
Widgren). Antalet medlemmar den 31 december 2018 uppgick till 291 årligen betalande, en
ökning med 3 medlemmar, jmf med föregående år.
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