
Föreningen Mjölkdroppen    PROTOKOLL  

Helsingborg     Årsmöte 
 
 

Protokoll fört vid årsmöte å hotell Marina Plaza, Helsingborg den 29 september 2020 
 

Närvarande: Carin Wredström (avgående ordf), Kerstin Bergmark, Elisabeth Cedervall, Charlotta Fredholm Elén, Ingrid 

Henningsson (avgående styrelsemedlem), Björn Jönsson och Annika Rosén (prot.). Dessutom var Stefan Schultz och Lisbeth 

Jönsson närvarande. 

Förhinder: Pia Johansson (tillträdande ordf), Ingela Lindström (styrelsemedlem) samt Minea Horn Maurin (tillträdande 

styrelsemedlem). 
 

 
 

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

Pga av Coronapandemin hålls årsmötet, så här på hösten 2020, istället för som 

sedvanligen i maj/juni månad. Ett 40-tal medlemmar var samlade och årsmötet kunde 

genomföras, i enlighet med gällande restriktioner. 
 

§ 2 Till att leda dagens förhandling utsågs ordföranden Carin Wredström. Till att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Jönsson. 
 

§ 3 Anmäldes styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019, vilken finns publicerad på 

föreningen Mjölkdroppens hemsida: www.mjolkdroppenhelsingborg.se tillsammans 

med kallelsen till årsmötet, samt utdelades i samband med årsmötet. 
 

 Mötet beslöt att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna. 
 

§ 4 Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Peter Eriksson Elmér. Hans G Ohlwilén hade 

förhinder att deltaga vid årsmötet. 
 

 I enlighet med revisorernas förslag beslöt mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

2019 års räkenskaper och förvaltning. 

 

§ 5 Mötet beslöt att antalet ledamöter i styrelsen uppgår till 9. 
 

§ 6 Som ledamöter i styrelsen för tiden intill nästa årsmöte valdes Pia Johansson som ny 

ordförande, att efterträda Carin Wredström. Vidare valdes styrelseledamöter Kerstin 

Bergmark, Elisabeth Cedervall, Björn Jönsson, Ingela Lindström, Charlotta Fredholm 

Elén och Annika Rosén. Ingrid Henningsson har valt att lämna styrelseuppdraget och 

mötet beslöt att godkänna föreslagen efterträdare Minea Horn Maurin. Som ledamot i 

styrelsen valdes också Lisbeth Jönsson in. Lisbeth kommer fortsatt att dela uppdraget 

som föreningens sekreterare med styrelseledamot Annika Rosén. 
 

För tiden intill nästa årsmöte utsågs Stefan Schultz till skattmästare. 
 

§ 7 Till revisorer för granskning av 2020 års räkenskaper och förvaltning omvaldes Hans G. 

Ohlwilén och Peter Eriksson Elmér.  
 

§ 8  Avslutningsvis avtackades och överräcktes blommor till Ingrid Henningsson för 

förtjänstfulla insatser i styrelsen. Carin Wredström kommer i samband med nästa 

årsmöte att avtackas för mångåriga insatser som föreningens dynamiska ordförande. 

 
Vid protokollet 

 
 

Annika Rosén 

 

 

Justeras 

 
Carin Wredström    Lisbeth Jönsson 

http://www.mjolkdroppenhelsingborg.se/

