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Medlemmarna i Föreningen Mjölkdroppen, Helsingborg, kallas till 

årsmöte 

  måndagen den 30 maj 2022 

 
 

Hjärtligt välkommen till föreningen Mjölkdroppens årsmöte!  
 

Efter pandemiåren återgår vi till traditionsenligt årsmöte i försommartid och som vanligt 

kombineras årsmötesförhandlingarna med en tipspromenad. Stadiga skor rekommenderas. 
 

Vi håller årsmötet i Brunnby församlingshem och i samband med mötesförhandlingarna 

serveras mat och dryck.   
 

Obs – Medlemsavgiften, som är 20 kronor per person och år, betalas in på:  

Föreningen Mjölkdroppen, bankgiro 861–7607  
 

Kom ihåg att uppge ditt namn, adress, mobilnr och e-postadress i samband med inbetalningen.  

Läs mer på föreningens hemsida – Se nedan, under rubriken Anmälan. 
 

Samling/Avfärd, den 30 maj 

Abonnerad buss avgår kl. 17.00 från Helsingborgs lasaretts huvudentré, för gemensam avfärd 

till Kullabygden. Bussen går även i år via Höganäs och den stannar som vanligt till vid 

bensinstationen i korsningen väg 111 och Långarödsvägen, ca kl. 17.20.  

Ange vid anmälan var du önskar stiga på bussen.  

Beräknad återkomst till Helsingborgs lasarett, ca kl. 22.45. 
 

Antalet platser i bussen är begränsade. Först till kvarn gäller! 
 

Deltagaravgift 

50 kronor (25 kronor för barn i förskoleåldern) – betalas i bussen. 
 

Anmälan – Via föreningen Mjölkdroppens hemsida 

Senast fredagen den 20 maj: https://www.mjolkdroppenhelsingborg.se  
 

Mjölkdroppens hemsida 

Föreningen Mjölkdroppen följer tidens utveckling och har sedan något år en hemsida på Internet. Där 

finns all information om föreningen, dess anrika historik, stadgar och aktuella fakta, bilder, foton m.m. 

Via hemsidan (se länk ovan) görs anmälan till årsmöte och föreningens övriga arrangemang. Även 

ansökningar om ekonomiskt stöd för projekt- och utvecklingsarbete ska göras via hemsidan.  
 
 

Helsingborg, maj 2022 
 

 

Styrelsen  

https://www.mjolkdroppenhelsingborg.se/


  

Föreningen Mjölkdroppens årsmöte, måndagen den 30 maj 2022 
 

 

Föredragningslista 

 
1. Årsmötets öppnande 

 
2. Val av årsmötesordförande 

 
3. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 – Återfinns på hemsidan 

 
5. Revisionsberättelse för år 2021. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 
6. Antalet ledamöter i den styrelse som ska väljas för tiden intill nästa årsmöte 

 
7. Val av styrelse för tiden intill nästa årsmöte 

 
8. Val av revisorer jämte ersättare, för granskning av 2022 års räkenskaper. 

 

 

 

 
Efter årsmötet - konstituerande sammanträde med den nya styrelsen.  
 

 
 

 

 

 

 


