
Föreningen Mjölkdroppen     
Helsingborg 

Protokoll fört vid årsmöte å Brunnby församlingshem, måndagen den 28 maj 2018 

Närvarande: Carin Wredström, Kerstin Bergmark, Elisabeth Cedervall, Ingrid Henningsson, Björn Jönsson, Ingela Lindström 
och Annika Rosén (prot.). 
Dessutom var Stefan Schultz och Lisbeth Jönsson närvarande. 

§ 1 Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

§ 2 Till att leda dagens förhandling utsågs Carin Wredström. Till att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll utsågs Ingela Lindström. 

§ 3 Anmäldes styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017, vilken utsänts till föreningens 
medlemmar tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

 Mötet beslöt att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna. 

§ 4 Revisionsberättelsen föredrogs av vice ordförande Kerstin Bergmark, då revisor Hans G 
Ohlwilén hade anmält förhinder till årsmötet och Mats Widgren anmält utträde som 
revisor. 

 I enlighet med revisorernas förslag beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2017 års räkenskaper och förvaltning. 

§ 5 Mötet beslöt att bibehålla antalet ledamöter i styrelsen, d.v.s. 8. 

§ 6 Som ledamöter i styrelsen för tiden intill nästa årsmöte omvaldes ordförande Carin 
Wredström, ledamöter Kerstin Bergmark, Elisabeth Cedervall, Ingrid Henningsson, 
Björn Jönsson, Ingela Lindström och Annika Rosén. 
Lars Nygaard-Pedersen* och Mats Widgren** har avböjt omval som styrelseledamot 
respektive föreningens revisor. Båda ska avtackas formellt. 

*Tillfrågad att träda in som styrelseledamot efter LNP, är Charlotte Fredholm Elén, 
läkare inom Primärvården, VC Sjöcrona, Höganäs.   
**Tillfrågad att träda in i rollen som revisor efter MW, är Peter Eriksson Elmér, 
ekonom vid Helsingborgs lasarett, verksamhetsområde Barn och Ungdom. Båda har 
sagt ja, till ovanstående uppdrag och har tillsänts välkomstbrev och information om 
föreningens historik och arbete. Charlotte deltar vid årsmötet, Peter har anmält 
förhinder. 

För tiden intill nästa årsmöte utsågs Stefan Schultz till skattmästare. 
Uppdraget som föreningens sekreterare delas av Annika Rosén och Lisbeth Jönsson, 
den senare utsågs efter årsmötet 2016. 

§ 7 Till revisorer för granskning av 2018 års räkenskaper och förvaltning omvaldes Hans G. 
Ohlwilén samt invaldes Peter Eriksson Elmér.  
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