STYRELSENS BERÄTTELSE
Styrelsen för Föreningen Mjölkdroppen i Helsingborg avger härmed berättelse för verksamhetsåret
2020, det 117: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 2020, för följande ändamål:
7 000 kronor till Fredrik Elgström, Hittarps IK för projektet ”Att bilda ett Barn- och
ungdomsråd i Hittarps IK”.
12 000 kronor till Fredrik Elgström, Hittarps IK för projektet ”Utbildning av föreningens ledare
om FN:s Barnkonvention”.
13 600 kronor till Annika Rosén och Nils Lundin, Skånes Sjukhus Nordväst
för ”målningsinsatser och renoveringsarbete i Lekhus i väntrum på barnmottagningen i
Ängelholm”.
21 100 kronor till Charlotta Dignan vid Familjecentralerna, Åstorp kommun för
projektet ”Öka trafiksäkerheten för små barn som vistas utomhus – Inköp av Reflexvästar”.
23 000 kronor till Olivera Markovska, Socialrådgivare, Bjuvs kommuns familjecentraler för
föreläsningen ”Stora pojkar gråter också! - Om känslor, våld och gränser”.
28 250 kronor till Salma Lindholm och Jennie Spets vid Ungdomsmottagningen Helsingborg för
kursen ”Basal Kroppskännedom, stöd i att stävja psykisk ohälsa genom att öka kunskapen om
kroppen och psykets samspel”.
30 000 kronor till Anna-My Lund, neonatalavdelningen vid Lunds universitetssjukhus för studien
”Bröstmjölk och antikroppssammansättning hos extremt förtidigt födda barn”.
34 500 kronor till Nils Lundin, specialistläkare VO Barn och ungdom, för arrangemang av MENSkonferens, i Helsingborg.
50 000 kronor + 50 000 kronor (efter delrapport 2020) till Åsa Berglund, Sjuksköterska, Barn- och
ungdomsmedicinskmottagning, Ängelholm och projektledare för projektet ”Stjärnteam – barn
med fetma”.
63 000 kronor till Lisbeth Jönsson, Lunds universitet för studien ”Att utvärdera om ett
föräldrastödjande program inom neonatalvård kan påverka den stress som kan relateras till
föräldraskapet.”
100 000 kronor/år under en treårsperiod till Ulf Swanstein, ordförande i Medicinhistoriska
föreningen, Helsingborg. Mjölkdroppens bidrag är ämnat som bidrag för att fortsatt möjliggöra
”drift och öppethållande av Medicinhistoriska muséet”.
143 642 kronor till Pia Lundqvist, Lunds universitet, för studien ” Barn på allmän
intensivvårdsavdelning, Vårdteamets uppfattning av familjecentrerad vård”.

ÖVRIGT
 Föreningen Mjölkdroppens hemsida är sedan något år färdigställd och helt i bruk. Den utgör en
värdefull informationskanal kring föreningen, dess historik och aktuella händelser och vidare för
övriga avsedda ändamål, exempelvis 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 2020 fick föreningens medlemmar all information och
anmälningsförfarande via hemsidan. För att innehållet på hemsidan ska följa utveckling och vara
helt aktuellt krävs en kontinuerlig uppdatering, ett arbete som det vid styrelsemötet i november
fattades beslut om ska ske genom extern IT-expertis.
Länk: www.mjolkdroppenhelsingborg.se
EKONOMI
 Intäkter, i form av räntor och utdelningar från föreningens värdepapper har uppgått till
ca 92 000 kronor, en minskning med ca 628 000 kronor jämfört med föregående år. Detta
beroende på aktieutdelningsstoppet för många företag pga pandemin.
 Samtidigt visar bokslutet en kostnad för bidrag till utvecklingsprojekt på ca 490 000 kronor, vilket
betyder att föreningen, trots minskade intäkter, har kunnat fortsätta stödja olika projekt.
 Årets kostnader överskrider intäkterna med ca 455 000 kronor.
ÅRSMÖTE 2020
 Föreningens årsmöte avhölls, tisdagen den 29 september, på Marina Plaza, Helsingborg. Tidpunkt
och plats pga rådande pandemi. Den samlade medlemsskaran fick lyssna till intressanta föredrag
hållna av kurator Linge Falk och sjuksköterska Åsa Berglund, som tillsammans berättade om
Mjölkdroppeprojekt ”Stjärnteamet, där man i ett tvärprofessionellt team arbetar familjecentrerat
med insatser för barn med fetma. Barnläkare Nils Lundin berättade om några av de projekt han
sökt och fått bidrag för, bland annat ett där man för språktolkar skapat en utbildning i barn- och
föräldraskap, som innebär att man särskilt kan anlita dessa tolkar vid stödsamtal med blivande och
nyblivna föräldrar som har annat modersmål än svenska.
Efter föredragen höll avgående ordföranden i de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Nya
styrelseledamöter valdes; Pia Johansson valdes till ny ordförande, Minea Horn Maurin valdes in
som ledamot, liksom Lisbeth Jönsson, som sedan något år varit en av föreningens två sekreterare.
Revisorerna Hans G Ohlwilén och Peter Eriksson Elmér omvaldes.


Medlemmar som har inbetalt medlemsavgift för 2020 är: 94 st. Om man även räknar de som
betalt 2019 men inte 2020 är det ytterligare 43, dvs totalt 137, en minskning med 143 jämfört
med föregående år.
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