STYRELSENS BERÄTTELSE
Styrelsen för Föreningen Mjölkdroppen i Helsingborg avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2019, det 116: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 2019, för följande ändamål:
100 000 kronor till Charlotta Nilsson, specialistläkare VO Barn och ungdom, för studien:
”Identifiering av biomarkörer för uppkomsten av komplikationer hos barn med diabetes
typ 1”.
100 000kr kronor till Malin Skoog, sjuksköterska och doktorand vid Institutionen för
hälsovetenskaper, Lunds universitet, för studien: ”BHV-sjuksköterskors kliniska
kompetens i att upptäcka post partum depression hos icke-svensktalande mödrar.”
73 000 kronor till Anna-Karin Albin, verksamhetschef vid VO Barn och ungdom,
Helsingborgs lasarett, för arrangemang ”för personal inom hälso- och sjukvård, inför att
Barnkonventionen blir svensk lag.”
55 000 kronor till Familjecentralen i Åstorp, för projektet ”Cykelskola för föräldrar på
familjecentralen.” Inköp av cyklar och hjälmar.
28 500 kronor till Fredrik Elgström, Hittarps IK för projektet ”Idrottslek”, för att främja
och stödja barn och ungas hälsa och utveckling.
20 000 kronor till Alexandra Larsson, sjuksköterska vid Barn- och ungdomskliniken,
Helsingborgs lasarett som i ett projekt ska dela ut boken “Hjälpredan - för barn med
diabetes” till familjer med barn med nyupptäckt diabetes.”
20 000 kronor till Ingela Hult-Osborne, fysioterapeut på Helsingborgs lasarett och
ingående i ett team på neonatalavdelning, för att genomgå en utbildning i GM
(motoriskt bedömningsinstrument). Tillägg: Konferensen framskjuten, preliminärt till
hösten 2020.
15 000 kronor till Helen Rosenqvist, barnläkare vid VO Barn och ungdom, Helsingborgs
lasarett, för att delta vid konferensen, ”Pediatrisk Inflammatory Bowel Disease (PIBD)”,
Budapest, Ungern.
12 000 kronor till Ingela Lindström, samordnare för familjecentralerna i Åstorp, för ett
samverkansprojekt ”för att erbjuda barnfamiljer i kommunen en bussresa till
hembygdsparken i Ängelholm.”

8 000 kronor till Gun Persson, specialistläkare, VO Barn och ungdom, Helsingborgs
lasarett, för projektet ”Matglädje för sjuka barn på barn- och ungdomsavdelningen,
Helsingborgs lasarett”.
4 000 kronor till Anna-Karin Albin och Nils Lundin, VO Barn och ungdom, Helsingborgs
lasarett för bidrag till projektet ”Jag kan själv” - för inköp av en eldriven leksaksbil där
barnet kan köra själv till bl. a. undersökningar.

ÖVRIGT
 Mjölkdroppens hemsida färdigställdes och togs successivt i bruk under sommaren 2018.
Hemsidan utgör en värdefull informationskanal kring föreningen Mjölkdroppen och dess
historik och aktuella händelser. Hemsidan är också vägen in för att inkomma med
ansökningar, göra anmälan till föreläsningar, till årsmöte m.m. Hemsidan innebär att
föreningen kunnat modernisera och underlätta kontakter och kommunikation med såväl
medlemmar, övriga intressenter som internt inom föreningens styrelse. Inför årsmötet
2019 fick föreningens medlemmar all information och anmälningsförfarande via
hemsidan. Länk: www.mjolkdroppenhelsingborg.se

EKONOMI
 Intäkter, i form av räntor och utdelningar från föreningens värdepapper har uppgått till ca
720 000 kronor, en minskning med ca 180 000 kronor, jämfört med föregående år.
Bokslutet visar en kraftigt ökad kostnad för utvecklingsprojekt och jämfört med
föregående år en ökning med ca 255 000 kronor.
Årets kostnader överskrider intäkterna med ca 72 000 kronor.

ÅRSMÖTE 2019
 Föreningens årsmöte avhölls, måndagen den 27 maj, i Brunnby församlingshem. En
tipsrunda av traditionellt slag i vacker natur föregick årsmötesförhandlingarna då samtliga
styrelseledamöter omvaldes. Revisorerna Hans G Ohlwilén och Peter Eriksson Elmér
omvaldes. Antalet medlemmar den 31 december 2019 uppgick till 280 årligen betalande,
en minskning med 11 medlemmar, jmf med föregående år.
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