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	 Förslag	till	arbetsordning	 	
	

11:30‐13:00	 Registrering	till	stämman	
12:00‐13:00	 Lunch	

	 13:00	 Stämmans	öppnande	
	 Stämmoförhandlingar	

	 16:30ca	 Summering	och	Avslutning 
 
 
 

Förslag	till	dagordning		
	
1.	 Stämmans	öppnande				
		
2.	 Val	av	stämmans	funktionärer	
	 a)		ordförande	
	 b)	 anmälan	av	ordförandens	val	av	sekreterare	
	 c)	 minst	två	protokolljusterare	
	 d)	minst	två	rösträknare	
	
3.	 Fastställande	av	röstlängd	
	
4.	 Fråga	om	kallelse	har	skett	i	stadgeenlig	ordning	
	
5.	 Fastställande	av	dagordning	
	
6.	 Information	om	KFs	verksamhet,	ekonomi	och	framtidsplaner	och	om		
	 konsumentkooperationen	i	övrigt	
	
7.	 Framläggande	av	årsredovisningen	för	KF	och	koncernredovisningen	för		
	 KF	med	dotterföretag			
	
8.	 Framläggande	av	revisionsberättelsen	och	koncernrevisionsberättelsen	
	
9.	 Fastställande	av	resultat‐	och	balansräkning	för	KF	samt	koncernresultat		

och	koncernbalansräkning	
	
10.	 Disposition	av	vinst	eller	förlust	enligt	den	fastställda	balansräkningen	för	KF	
	
11.	 Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsens	ledamöter	och	vd	
	
12.	 Godkännande	av	förslag	till	principer	för	ersättning	och	andra	anställnings‐	
	 villkor	för	KF	
	
13.		 Fastställande	av	arvoden	och	andra	ersättningar	till	förtroendevalda	som	valts	av	
	 stämman	eller	utgör	ombud	vid	stämman	
	
14.	 Fastställande	av	antal	styrelseledamöter		
	
15.	 Val	av	styrelseordförande	efter	förslag	från	KFs	valberedning	
	
16.	 Val	av	ledamöter	till	styrelsen	efter	förslag	från	valberedningen	
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17.	 Val	av	revisorer	och	ersättare	
	
18.		 Fastställande	av	instruktion	för	KFs	valberedning		

	
19.	 Val	av	ledamöter	till	KFs	valberedning	samt	val	av	ordförande	och	vice		
	 ordförande	i	valberedningen	
	
20.	 Övriga	val	som	stämman	ska	förrätta	
	
21.		 Förslag	från	styrelsen	
	 ‐	 Stadgeändring	i	KF	stadgar	och	KF	Mönsterstadgar			
	 ‐	 Kooperativ	styrningsrapport	
	 ‐	 Kod	för	kooperativ	styrning	
	 ‐	 Anslag	till	WeEffect	och	Vi‐skogen	

	
22.		 Motioner	
	 ‐	 Uppföljning	
	 ‐		 Nya	motioner	
	
23.	 Stämman	avslutas		
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	 Valberedningens	arbete	‐	rapport	
 

Kooperativa	Förbundets	valberedning	består	v	fem	ledamöter,	som	samtliga	utsågs	av	
2017	års	ordinarie	föreningsstämma.	Valberedningen	har	under	verksamhetsåret	
sammanträtt	under	sammanlagt	åtta	dagar	och	arbetat	i	enlighet	med	den	”instruktion	
för	KFs	valberedning”	som	samma	stämma	fastställde	den	19	april	2017.	
	
Enligt	instruktionen	ska	valberedningen	dels	föreslå	kommande	stämma	val	av	stämmo‐
ordförande,	rösträknare	och	protokolljusterare.	Dels	antalet	ledamöter	i	KFs	styrelse	
samt	ordförande	respektive	övriga	ledamöter	i	styrelsen.	I	detta	arbete	ska	valbered‐
ningen	eftersträva	en	lämplig	sammansättning	avseende	kön,	ålder,	mångfald.	
Kompetensbehov	samt	geografisk	spridning.	Valberedningen	ska	även	föreslå	lämpliga	
kandidater	till	uppdragen	som	revisorer	och	revisorsersättare.	
	
Samtliga	föreningar	som	är	medlemmar	i	Kooperativa	Förbundet,	samt	styrgruppen	för	
direktvalda	medlemmar,	uppmanades	den	13	oktober	2017	att	senast	den	14	januari	
2018,	till	valberedningen	lämna	in	nomineringar	av	lämpliga	kandidater	till	styrelsen	
och	revisionen.	
	
I	år	lämnades	osedvanligt	många	nomineringar	in,	vilket	förstås	är	glädjande,	men	har	
samtidigt	inneburit	att	valberedningen	genomfört	inte	mindre	än	13	intervjuer	och	
därutöver	haft	muntliga	samtal	med	ytterligare	ett	antal	kandidater.	
	
I	valberedningens	uppdrag	ligger	också	att	föreslå	stämman	lämpliga	arvoden	och	andra	
ersättningar	till	förtroendevalda	i	KF	för	den	kommande	mandatperioden.	Med	hänvis‐
ning	till	att	vi	inför	förra	årets	stämma	tog	ett	helhetsgrepp	på	arvodesfrågan	och	kopp‐
lade	samtliga	arvoden	till	inkomstbasbeloppet	så	föreslår	valberedningen	i	år	inte	några	
förändringar	förutom	konsekvensändring	med	anledning	av	inkomstbasbeloppets	upp‐
räkning	för	2018.	
	
Därutöver	har	valberedningen,	enligt	instruktionen,	ett	nationellt	samordningsansvar	för	
valberedningar	inom	KF	och	dess	medlemsföreningar.	Detta	ansvar	har	vi	tagit	genom	
att,	tillsammans	med	tjänstemän	på	KF,	under	året	genomföra	utbildning	för	valbered‐
ningar	på	fyra	olika	orter	i	landet.	Sammantaget	har	25	valberedare	från	åtta	olika	före‐
ningar	deltagit	i	utbildningarna.	Generellt	var	deltagarna	mycket	nöjda	med	utbild‐
ningen.	
	
Med	hänvisning	till	ovanstående	överlämnar	vi	i	valberedningen	våra	förslag	för	
stämmans	beslut.	
	
	
Stockholm	den	1	mars	2018	
	
Valberedningen	
Conny	Fogelström,	Täby,	Ordförande	
Barbro	Östling,	Västerås,	Vice	ordförande	
Bo	Kärreskog,	Gislaved.	
Carola	Hedberg,	Lycksele	
Lars	Backe,	Skanör	
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2.		 Förslag	till	val	av	stämmans	funktionärer	

 
Ordförande		 Christer	Hedberg,	Värmdö	
Anmälan	av	ordf	val	av	sekreterare	 Therese	Magnusson,	KF	Juridik	
Val	av	minst	två	protokolljusterare	 Anmäls	på	stämman	
Val	av	minst	två	rösträknare	 Anmäls	på	stämman	

	
	
	
12.		 Förslag	till	principer	för	ersättning	och	andra	anställningsvillkor		
	 för	KF		
	

KF	föreningsstämma	2018	föreslås	fastställa	att	avtal	om	ersättning	och	andra	
anställningsvillkor	för	KFs	verkställande	direktör	och	koncernledning	ska	vara	i	
överensstämmande	med	följande	principer.	Principerna	är	också	styrande	för	affärs‐
ledning	och	samtliga	dotterbolags	ledningsgrupper	och	är	normerande	för	övriga	
chefer	i	koncernen.		
	

	 Lönesättning	
Lönesättningen	ska	vara	konkurrenskraftig	och	medverka	till	att	verksamheten	bedrivs	
effektivt	och	rationellt	men	koncernen	ska	inte	vara	löneledande	i	branschen	eller	i	sin	
storleksklass.		

	
	 Lönespridningen	bland	cheferna	inom	KF	ska	återspegla	befattning,	ansvar,	kompetens,	

prestation	och	erfarenhet.	Lönebildningen	skall	vara	differentierad,	individuell	och	
stämma	väl	överens	med	KFs	och	respektive	verksamhets	övergripande	mål.		

	
	 Huvudprincipen	är	fast	ersättning	vilket	gäller	för	vd,	chefer	för	koncernstaber	samt	

övriga	ledande	befattningshavare	i	KF,	ekonomisk	förening.	I	syfte	att	stimulera	till	
ökad	prestation	kring	en	affärsidé/affärsmål	ges	från	tid	till	annan	möjlighet	för	
rörelsedrivande	verksamheter	med	lönsamhetsansvar,	inom	KF‐koncernen,	att	utge	
resultatbaserad	lön	i	begränsad	omfattning.	Beslut	om	införande	samt	kriterier	för	
resultatbaserad	lön	fattas	av	respektive	bolagsstyrelse.			

	
	 Rörliga	ersättningar	ska	vara	kopplade	till	förutbestämda	och	mätbara	kriterier,	

utformade	med	syfte	att	främja	KF:s	långsiktiga	värdeskapande.	För	rörliga	
ersättningar	som	utgår	kontant	ska	gränser	för	det	maximala	utfallet	fastställas.		

	
	 Pension	

För	vd	eller	jämförbara	befattningar	gäller	att	tjänstepensionen	som	huvudregel	ska	
vara	premiebaserad	och	endast	grundas	på	den	fasta	lönen	exklusive	förmåner,	med	en	
maximal	avsättning	på	35	procent	av	avtalad	lön.	Pensionsåtagandet	ska	omfatta	
ålders‐,	familje‐	och	sjukpension.	Som	alternativ	till	huvudregeln	kan	KFs	styrelse	
besluta	att	rekryterad	befattningshavare	kan	erhålla	pensionsförmån	i	enlighet	med	
vad	som	gällde	i	dennes	tidigare	befattning.	

	
Hänsyn	skall	tas	till	ålder	och	beräknad	intjänandetid	samt	i	rimlig	omfattning	till	vad	
som	utgör	marknadsmässig	premie.	Premier	för	pension	som	bestäms	idag	i	nyteckna‐
de	avtal	till	anställda	på	motsvarande	nivå	i	kooperativa	företag	skall	särskilt	beaktas.		
För	övriga	chefstjänstemän	gäller	att	den	enskilde	chefen	tillförsäkras,	förutom	lagfästa	
försäkrings‐	och	pensionsförmåner,	vid	varje	tidpunkt	mellan	KFO	och	PTK,	avtalsfästa	
pensions‐	och	försäkringsförmåner.	Pensionsålder	65	år	och	underlag	för	pensionen	är	
pensionsgrundande	lön	enligt	KTP‐	planen	upp	till	30	basbelopp.	
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Uppsägning	och	avgångsvederlag	
Vid	uppsägning	från	arbetstagarens	sida	gäller	en	uppsägningstid	om	högst	sex	
månader.	Anställningen	kan	sägas	upp	av	arbetsgivaren	med	sex	månaders	
uppsägningstid.		

	
Avgångsvederlag	kan	utgå	med	maximalt	12	månadslöner.	Avgångsvederlaget	utbetalas	
månadsvis	och	ny	lön	från	annan	anställning	eller	ersättning	från	eget	företag	avräknas.		
Uppsägningstid	och	omfattning	av	avgångsvederlag	kan	sammanlagt	aldrig	överstiga	
tiden	fram	till	pension.		

	
Arbetsgivaren	äger	rätt	att	med	omedelbar	verkan	häva	avtal	om	befattningsinneha‐
varen	grovt	åsidosatt	sina	åligganden	i	befattningen	och	därvid	utgår	varken	lön	under	
uppsägningstid	eller	avgångsersättning.	
	
Intressekonflikter	och	sekretess	
För	att	undvika	olika	former	av	intressekonflikter	bör	sådana	i	rimlig	omfattning	
beaktas	och	regleras	i	det	enskilda	anställningsavtalet	liksom	sekretess	och	
konkurrensregler.	
	

	
	
13.	 Förslag	till	fastställande	av	arvoden	och	andra	ersättningar	till					
		 förtroendevalda	i	KF	ekonomisk	förening	

 
Valberedningen	föreslår	inga	förändringar	av	arvoden	2018	med	undantag	av	de	
konsekvensändringar	som	behöver	göras	med	anledning	av	att	inkomstbasbeloppet	
räknats	upp	till	62	500	kronor	för	2018.		
De	av	valberedningen	föreslagna	arvodena	ska	gälla	fr.o.m.	dagen	efter	årsstämman	
2018	t.o.m.	årsstämman	2019.	
	
Beräkningsprincipen	är	att	arvodet	beräknas	som	faktor	per	uppdrag	multiplicerat	
med	innevarande	års	inkomstbasbelopp.			
	
Valberedningen	föreslår	därutöver	ett	kombinerat	sammanträdes‐	och	inläsnings‐
arvode	för	ledamöter	i	styrelsen,	revisionen	och	valberedningen.	Beloppet	skall	utgå	
per	dag	och	är	identiskt	med	det	sammanträdesarvode	som	utgår	för	stämmoombud.	
	
Dessutom	föreslår	valberedningen,	i	syfte	att	involvera	även	revisionsersättaren	i	det	
löpande	revisionsarbetet,	ett	arvode	även	för	detta	uppdrag.	
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Uppdrag	 Beräkningsprincip	 Årsarvode	 Sammanträdesarvode
		 		 		 		
Ordförande	 	 7	ggr	 	 437.500	kr	 2.500	kr						
Vice	ordförande	 	 3,5	ggr	 	 218.750	kr	 2.500	kr						
Ledamot	 	 2,5	ggr	 	 156.250	kr	 2.500	kr						
		 		 		 	
Stämmoombud	 	 0,04	ggr	 0	kr	 2.500	kr						
Stämmans	
ordförande	 	 0,08	ggr	 0	kr	 5.000	kr						

		 		 		 	
Revisor	 	 1,4	ggr	 	 87.500	kr	 2.500	kr						
Revisorsersättare	 	 0,7	ggr	 	 43.750	kr	 2.500	kr						

		 		 		 	
Valberedningens	
ordf.	 	 0,7	ggr	 	 43.750	kr	 2.500	kr						
		 		 		 	
Ledamot	i	
valberedning	 	 0,45	ggr	 	 28.125	kr	 2.500	kr						

 
Utöver	ovan	angivna	arvoden	förslår	valberedningen	att	nämnda	förtroendevalda	äger	
rätt	att	uppbära	ersättning	för	förlorad	arbetsförtjänst,	dock	med	ett	tak	på	2	600	kr	per		
dag.	Ersättning	för	förlorad	arbetsförtjänst	utgår	ej	till	anställd	i	KF	eller	i	organisation	
ansluten	till	KF.	

	
	
	
14.	 Förslag	till	fastställande	av	antal	styrelseledamöter		
 

Valberedningen	föreslår	oförändrat	antal	ledamöter	i	styrelsen:	Elva	(11)	ledamöter	.	
Enligt	stadgarna	ingår	inte	VD	i	styrelsen.	

 
 
 

15.	 Förslag	till	val	av	styrelseordförande	–	mandattid	ett	(1)	år	
 
	 Tommy	Ohlström,		Stockholm,		f	1954,	nyval	

Tommy	Ohlström	anställdes	som	förbundsdirektör	på	KF	2013.	När	uppdelningen	av	
KF	och	Coop	Sverige	AB,	CSAB,	genomfördes	2014	utsågs	Tommy	till	verkställande	
direktör	i	KF.	För	ett	år	sedan	valdes	han	till	styrelseordförande	för	CSAB	och	är	
därmed	väl	insatt	i	de	stora	utmaningar	som	KF	och	CSAB	har	framför	sig.	
	
Tommy	har	lång	erfarenhet	av	föreningsarbete	och	har	en	bakgrund	som	tjänsteman	i	
riksdagen	och	i	regeringskansliet.	Han	har	bl	a	varit	planeringschef	på	Statsministerns	
kansli	och	statssekreterare	på	Arbetsmarknadsdepartementet.	Han	har	även	varit	
kanslichef	på	LO	och	under	många	år	var	Tommy	Socialdemokraternas	partikassör. 
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16.	 Förslag	till	val	av	ledamöter	i	KF	styrelse	‐	mandattid	ett	(1)	år	
	

Annette	Andersson,	Sjöbo,	f	1967,	omval	
Annette	har	suttit	i	KFs	styrelse	i	två	år.	Hon	var	tidigare	styrelseledamot	i	Konsument‐
föreningen	Solidar	och	i	Coop	Medlem	Syd.	Numera	är	hon	vice	ordförande	i	styrgrup‐
pen	för	KFs	direktanslutna	medlemmar.	Anette	är	legitimerad	psykolog	och	utbildad	
organisationskonsult.	Till	vardags	arbetar	hon	på	Feelgood	företagshälsovård	i	Malmö.		
	
Britt	Hansson,	Spånga,	f	1966,	omval	
Britt,	är		sedan	2014	VD	och	koncernchef	för	OK	ekonomisk	förening.	Hon	har	suttit	i	
KFs	styrelse	sedan	stämman	2016.	Hon	är	även	ledamot	i	styrelsen	för	OKQ8,	Folksam	
Liv	samt	Apoteket	Produktion	och	Laboratorier	AB.	Sedan	2014	är	Britt	ledamot	i	
Kooperationens	förhandlingsorganisation	–	KFO.	Hon	har	tidigare	varit	finansdirektör	
hos	OKQ8	AB.	Britt	är	ekonom	och	har	sin	yrkesbakgrund	från	Handelsbanken,	
Skatteverket	och	Mc	Donalds.	

 
Ann‐Kristine	Johansson,	Kil,	f	1962,	omval	
Ann‐Kristine	valdes	in	i	KFs	styrelse	2015	och	är	sedan	ett	par	år	förste	vice	ordfö‐
randen	i	styrelsen.	Hon	är	ordförande	i	Coop	Värmland	samt	senior	rådgivare	i	det	egna	
företaget,	AKJ	Rådgivning.	Hon	är	även	styrelseledamot	i	Karlstad	Airport	och	
Värmlandstrafik.	Åren	1994	till	2014	var	Ann‐Kristine	ledamot	av	Sveriges	Riksdag	där	
hon	tjänstgjorde	i	Näringsutskottet	och	i	Miljö‐	och	Jordbruksutskottet.	

 
Maj‐Britt	Johansson‐Lindfors,	Umeå	f	1950,	omval	
Maj‐Britt	är	styrelseledamot	i	KF	sedan	2006	och	är	i	dag	den	ledamot	som	varit	med	
längst	i	styrelsen.	Hon	var	vice	ordförande	åren	2008	till	2012.	Hon	är	också	ordföran‐
de	i	Coop	Nord.	Fram	till	våren	2017	var	hon	styrelseledamot	i	Folksam	Liv.	Maj‐Britt	
är	ekonomie	doktor	med	fokus	på	strategisk	utveckling	och	förändring.		Hon	har	varit	
chef	för	ledarskapsakademin	vid	handelshögskolan	i	Umeå	och	har	bl	a	författat	boken	
”Att	utveckla	kunskap”. 
 
Kristina	Kamp,	Bromma,	f	1957,	omval	
Kristina	är	ledamot	i	KFs	styrelse	sedan	två	år	tillbaka	och	i	ingår	även	i	KFs	
revisionsutskott.	Hon	sitter	i	Konsumentföreningen	i	Stockholms	styrelse	sedan	2008	
och	är	sedan	2017	vice	ordförande	i	föreningen.	Kristina	är	journalist	till	yrket	och	har	
bl.a.	arbetat	på	Dagens	Nyheter,	Aftonbladet,	Privata	Affärer	och	Pensionsmyndigheten.	
I	dag	arbetar	hon	som	pensionsekonom	på	Min	pension.	På	sin	fritid	tjänstgör	Kristina	
så	ofta	hon	kan	som	volontär	i	den	historiska	Konsumbutiken	på	Skansen	i	Stockholm.	
	
Stig	Nilsson,	Lysekil,	f	1958,	omval	
Stig,	som	sedan	ett	år	tillbaka	är	styrelseordförande	för	Coop	Väst,	valdes	in	i	KFs	
styrelse	på	stämman	2016.	Han	har	en	bred	politisk	och	ekonomisk	erfarenhet	och	
var		kommunstyrelsens	ordförande	i	Lysekils	kommun	under	15	år.	Till	vardags	
arbetar	Stig	med	omvärldsbevakning	och	samhällskontakter	hos	Preem	i	Lysekil,	men	
han	har	även	bolagsengagemang	i	Grensemat	AB	och	i	Coop	Göteborg‐Skaraborg	AB. 
	
Maria	Rudolphi,	Gävle,	f	1969,	omval	
Maria	valdes	in	i	KFs	styrelse	vid	stämman	förra	året.	Hon	har	varit	ledamot	i	styrelsen	
för	Coop	Mitt,	tidigare	Konsumentföreningen	Gävleborg,	sedan	2001	och	är	sedan	2012	
föreningens	ordförande.	Till	vardags	arbetar	Maria	som	ansvarig	för	Folksams	kund‐
serviceverksamhet	i	Sverige	med	personalansvar	för	500	medarbetare.	Hon	är	ekonom	
i	botten	och	arbetspendlar	mellan	Gävle	och	Stockholm.	
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Håkan	Smith,	Växjö,	f	1953,	omval	
Håkan	har	suttit	i	KFs	styrelse	i	två	år,	men	har	en	lång	och	bred	erfarenhet	av	
konsumentkooperationen	där	han	tillbringat	den	största	delen	av	sitt	yrkesliv.	Han	är	
sedan	2014	ordförande	i	KF	Göta	och	var	tidigare	under	tio	år		verkställande	direktör	i	
samma	förening.	Håkan,	som	även	varit	ledamot	av	styrelsen	i	OK	ekonomisk	förening,		
har	haft	FN‐uppdrag	som	rådgivare	inom	kooperativ	utveckling	i	Botswana.		

	
Kenneth	Östberg,	Norberg,	f	1964,	omval	
Kenneth	är	styrelseledamot	i	KF	sedan	stämman	2014.	Så	länge	Konsumentföreningen	
Svea	fanns	var	han	dess	ordförande	och	numera	är	han	ordförande	i	styrgruppen	för	
KFs	direktanslutna	medlemmar.	Till	vardags	är	han	landstingsråd	i	Västmanlands	läns	
landsting	med	ansvar	för	sjukvårdsfrågor.	Kenneth,	som	i	botten	är	fritidsledare,	har	
även	varit	kommunalråd	hemma	i	Norbergs	kommun	samt	arbetat	fackligt	för	Vision.	
	
Jan	Johnson,	Värmdö,	f	1955,	nyval	
Valberedningen	föreslår	att	Jan	Johnson	väljs	in	som	ny	ledamot	i	KFs	styrelse.	Jan	är	63	
år	och	är	sedan	2016	ledamot	i	Konsumentföreningen	Stockholms	styrelse.	Förra	året	
valdes	Jan	till	föreningens	ordförande.	Han	har	en	gedigen	bakgrund	från	olika	folkrö‐
relser	och	har	bl	a	varit	kommunikationschef	och	senare	förbundschef	hos	Hyresgäst‐
föreningen	i	Sverige.	Åren	2006‐2008	var	han	VD/föreningschef	i	de	båda	konsument‐
föreningarna,	Svea	och	Väst.	Han	har	även	varit	ledamot	av	styrelsen	för	MedMera	
Bank.	Numera	är	Jan	förbundsordförande	för	Korpen	i	Sverige	samt	VD	i	det	egna	
bolaget	Stockholm	Ledarkonst	AB.	
	
Övrig	nominerad	
Ingemar	Holm,	Karlshamn,	född	1955.	

 
 

17.	 Förslag	till	val	av	revisorer	och	ersättare	i	KF	‐	mandattid	ett	(1)	år	
 
Hans	Eklund,	Östhammar,	f	1955,	omval	ordinarie	revisor	
Hans	har	varit	revisor	i	KF	sedan	2015.	Han	har	tidigare	varit	styrelseledamot	i	
Konsumentföreningen	Svea	och	varit	ledamot	i	KF	styrelse	mellan	åren	1998	–	2011.	
Hans	är	även	revisor	i	Folksam	Liv	och	Sak	sedan	1998	och	styrelseledamot	i	Hyres‐
gästföreningen	sedan	ett	par	decennier	tillbaka.	Till	professionen	är	Hans	Juris	doktor	
och	universitetslektor	i	juridik	vid	Uppsala	Universitet.	
	
Catharina	Andersson,	Kungsängen,	född	1950,	nyval	ordinarie	revisor	
Valberedningen	föreslår	att	Catharina	Andersson	väljs	till	ordinarie	revisor	efter	Carl‐
Olof	Bengtsson.	I	dag	är	hon	revisorsersättare.	Catharina	har	en	mångårig	erfarenhet	
inom	konsumentkooperationen.	Hon	var	under	14	år	ordförande	i	Coop	Medlem	Norrort	
och	efter	fusionen,	styrelseledamot	i	Konsumentföreningen	Stockholm	i	två	år.	1999‐
2003	var	hon	ledamot	i	KFs	styrelse.	Sedan	2016	är	hon	förtroendevald	revisor	i	KfS.	Till	
yrket	är	Catharina	designer	och	konstnär.	I	övrigt	kan	sägas	att	hon	är	vice	ordförande	i	
Sparbanken	Enköping	sedan	2002	och	ordförande	i	samma	banks	revisionsutskott.	
	
Torbjörn	Rigemar,	Göteborg,	f	1957,	nyval	revisorsersättare	
Valberedningen	föreslår	att	Torbjörn	Rigemar	väljs	till	ny	revisorsersättare	efter	
Catharina	Andersson.	Torbjörn	är	idag	ledamot	av	stadsrevisionen	i	Göteborg	och	där‐
med	bl	a	revisor	för	de	kommunala	bolagen	Familjebostäder	AB,	Göteborgs	Stads	
Bostäder	AB	och	fastighetsbolaget	Higab.	Sedan	2012	är	han	även	förtroendevald	revisor	
för	OK	ekonomisk	förening.	Under	22	år	var	Torbjörn	anställd	som	ombudsman	och	
kassör	på	IF	Metall	i	Göteborg.	Han	har	också	varit	anställd	hos	LO‐distriktet	i	Göteborg	
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Registrerat	revisionsbolag,	mandattid	två	(2)	år 	
Till	registrerat	revisionsbolag	föreslås	omval	av	PwC.	
	
	
	

18.	 Förslag	till	instruktion	för	KFs	valberedning	2018‐2019	
 
KF	valberedning	ska	bestå	av	fem	ledamöter.	Konsumentföreningar,	organisationer	och	
direktanslutna	medlemmar	–	i	former	som	KFs	styrelse	fastställer	‐	kan	nominera	leda‐
möter	för	tiden	fram	till	och	med	nästa	ordinarie	stämma.		
	
Stämman	väljer	valberedning	på	förslag	av	styrelsen	till	och	med	nästa	ordinarie	stämma	
i	KF.	Stämman	utser	ordförande	och	vice	ordförande	i	valberedningen	bland	valbered‐
ningens	ledamöter.	Frånträder	ledamot	sitt	uppdrag	under	mandattiden	ska	styrelsen	
utse	ersättare	efter	förslag	från	valberedningen.				
	
Majoriteten	av	valberedningens	ledamöter	ska	vara	självständiga	i	förhållande	till	KF	och	
föreningsledningen.	Verkställande	direktören	eller	annan	person	från	förenings‐
ledningen	ska	inte	vara	ledamot	av	valberedningen.	Minst	en	av	valberedningens	
ledamöter	ska	vara	självständig	i	förhållande	till	den	i	KF	röstmässigt	största	medlem‐
men.	Styrelseledamöter	kan	inte	ingå	i	valberedningen.	
	
Uppgift	om	namnen	på	ledamöterna	i	valberedningen	ska	i	god	tid,	dock	senast	sex	
månader	före	årsstämman,	lämnas	på	KFs	hemsida.	Om	ledamot	lämnar	valberedningen	
ska	uppgift	om	detta	lämnas.	Utses	ny	ledamot	ska	motsvarande	information	om	den	nya	
ledamoten	lämnas.	På	hemsidan	ska	även	uppgift	lämnas	om	hur	ägare	/medlem	kan	
lämna	förslag	till	valberedningen	avseende	nominering	av	kandidater	till	olika	uppdrag	
inom	KF.	
	
Valberedningsledamot	som	inte	omvalts	som	ombud	har	närvaro‐	och	yttranderätt	på	
stämman.	
	
Valberedningen	ska	föreslå	stämman	val	av	stämmans	ordförande,	protokolljusterare	
och	rösträknare.	
	
Valberedningen	ska	föreslå	antal	styrelseledamöter,	lägst	sju	(7)	och	högst	elva	(11),	
samt	föreslå	ordförande	och	ledamöter	till	styrelsen.	Valberedningen	ska	därvid	sträva	
efter	att	styrelsen	ska	ha	en	med	hänsyn	till	KFs	verksamhet,	utvecklingsskede	och	
förhållanden	i	övrigt	ändamålsenlig	sammansättning,	präglad	av	mångsidighet	och	bredd	
avseende	de	föreningsstämmovalda	ledamöternas	kompetens,	erfarenhet	och	bakgrund.	
En	jämn	könsfördelning	ska	eftersträvas.	Valberedningen	ska	också	lämna	förslag	till	val	
och	arvodering	av	revisor	(inklusive	revisionsbolag).	
	
Valberedningen	ska	lämna	stämman	förslag	på	arvoden	och	andra	ersättningar	som	ska	
utgå	till	stämmans	ordförande,	stämmoombud,	styrelsens	ordförande,	styrelsens	vice	
ordförande,	styrelsens	ledamöter	samt	revisorer	(inklusive	revisionsbolag).	Valbered‐
ningen	ska	dessutom	bereda	och	lägga	förslag	till	styrelsen	på	arvode	till	arbetstagar‐
representanterna.	
	
Valberedningen	ska	på	stämman	presentera	och	motivera	sina	förslag	med	beaktande	av	
vad	som	sägs	ovan	om	styrelsens	sammansättning.	Valberedningen	ska	särskilt	motivera	
förslaget	mot	bakgrund	av	kravet	på	att	en	jämn	könsfördelning	ska	eftersträvas.	
Särskild	motivering	ska	ges	om	ingen	förnyelse	av	styrelsen	föreslås.	Om avgående 
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verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin 
avgång från uppdraget som verkställande direktör ska även detta motiveras. 
Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits. 

	
Som	underlag	för	sina	förslag	ska	valberedningen	
	
bedöma	i	vilken	grad	den	nuvarande	styrelsen	uppfyller	de	krav	som	kommer	att	
ställas	på	styrelsen	till	följd	av	läge	och	framtida	inriktning	fastställa	kravprofiler	för	den	
eller	de	nya	ledamöter	som	enligt	denna	bedömning	behöver	rekryteras,	samt		
genomföra	en	systematisk	procedur	för	att	söka	kandidater	till	de	styrelseposter	som	ska	
fyllas,	varvid	förslag	som	inkommit	från	medlemmarna	ska	beaktas.	
	
Valberedningens	förslag,	med	motivering	och	övrig	information	som	anges	ovan,	ska	
presenteras	i	kallelse	till	föreningsstämma	samt	på	KFs	hemsida.		
	
På	KFs	hemsida	ska	för	styrelseledamot	som	föreslås	för	nyval	eller	omval,	anges:	
	
födelseår	samt	huvudsaklig	utbildning	och	arbetslivserfarenhet	uppdrag	i	företaget	och	
andra	väsentliga	uppdrag	huruvida	ledamoten	enligt	valberedningen	är	att	anse	som	
självständig	i	förhållande	till	KF	och	föreningsledningen	respektive	större	medlemmar	i	
föreningen,	varvid	valberedningen	ska	motivera	sitt	ställningstagande	om	ledamot	
betecknas	som	självständig	när	omständigheter	föreligger	som	gör	att	självständighet	
skulle	kunna	ifrågasättas	vid	omval,	vilket	år	ledamoten	invaldes	i	styrelsen.	

	
	
	
19.	 Förslag	till	val	av	ledamöter	till	KF	valberedning	samt	val	av	

ordförande	och	vice	ordförande	i	valberedningen		
	 	

Lars	Backe,	Skanör,	Skanör,		f	1951,	omval	
Är	sedan	2016	ledamot	i	valberedningen	för	KF:s	styrelse.	
Lars	är	revisor	i	OK	ekonomisk	förening,	Skådebanans	södra	region	och	Skåneidrotten	
samt	styrelseledamot	i	bl.a.	Stiftelsen	Sjömanskyrkan.	Han	är	ekonom	med	ett	mångårigt	
förflutet	i	Swedbank	med	ansvar	för	organisationskontakter	i	Södra	Sverige	
	
Conny	Fogelström,	Täby,		f	1960,	omval	
Conny	Fogelström	har	varit	ordförande	i	KF,s	valberedning	sedan	stämman	2016.	Han	
har	är	ledamot	av	Konsumentföreningen	Stockholms	styrelse	sedan	2012.	Till	vardags	är	
han	verksam	som	VD	och	senior	rådgivare	i	det	egna	företaget,	Chairman	Konsult	AB,	där	
han	arbetar	med	hållbar	stadsutveckling.	Conny	har	en	bakgrund	som	kommunalråd,	
landstingspolitiker	och	riksdagsledamot	samt	förhandlingsombudsman	hos	Hyresgäst‐
föreningen.	Han	är	i	dag	styrelseledamot	i	ABF	Stockholm	samt	i	företagen	Cirkeln	
Servering	AB,	Elvira	Kunskapsutveckling	AB,	AB	ABF‐huset	i	Stockholm	och	Täby	
Fastighets	AB.	Han	har	studerat	statsvetenskap	vid	Stockholms	Universitet	och	
Fastighetsekonomi	vid	Högskolan	i	Gävle.	

	
Carola	Hedberg,	Lycksele,	f	1952,	omval	
Carola är ledamot i styrelsen för Coop Nord sedan år 2000. Numera pensionär. 
Utbildad adjunkt i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Har masterexamen i 
specialpedagogik. 

	
Bo	Kärreskog,	Gislaved,	f	1951,	omval	
Bo	är	ledamot	i	Kf	Götas	styrelse	och	har	varit	det	sedan	dess	bildande.		
Huvudsaklig	arbetslivserfarenhet:	Kontrollingenjör,	personalinformatör,	dataarkitekt.	
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Ordförande	för	Stiftelsen	Isabergstoppen.	Ledamot	i	ALMIs	styrelse	Jönköping.	Vice	ordf	
i	Smålandsturism	AB.	Ledamot	i	regionstyrelsen	i	Jönköpings	län.	Kommunalråd	i	
Gislaveds	kommun.	

	
Mailis	Cavalli‐Björkman,	Strömstad,		f	1953,	nyval	
Mailis	har	varit	ledamot	i	Coop	Väst	styrelse	sedan	2011	och	dess	vice	ordförande	sedan	
2017.	Hon	har	varit	personalchef,	kommunchef	och	skolchef	inom	Strömstads	kommun.	
Hon	har	också	arbetat	inom	restaurangbranschen.	2010‐13	var	hon	projektledare	i	
Kommunalförbundet	Fyrbodal.	Sedan	2013	arbetar	Mailis	och	har		delägarskap	i	
Miljöbilscentralen.	Mailis	är	i	grunden	Socionom.	
	
Förslag	till	ordförande	i	KFs	valberedning:	Conny	Fogelström,	Täby	
	
Förslag	till	vice	ordförande	i	KFs	valberedning:	Carola	Hedberg,	Lycksele	
	
Frånträder	ledamot	sitt	uppdrag	under	mandattiden	ska	styrelsen	utse	en	ersättare	
efter	förslag	från	valberedningen.	

 
 
 
21.	 Förslag	från	styrelsen	
	
	 ‐	 Stadgeändring	i	KF	Stadgar	och	KF	Mönsterstadgar	

	
KF	ska	ändra	sitt	namn	till	Kooperativa	Förbundet	ekonomisk	förening.	På	grund	av	EU:s	
dataskyddsförordning	justeras	möjligheten	att	utesluta	direktansluten	medlem	på	så	sätt	
att	denna	möjlighet	inte	kopplas	till	Coops	medlemsprogram	samt	följdändringar	i	linje	
med	mönsterstadgarna	för	att	särskilja	direktanslutna	medlemmar	från	konsumentföre‐
ningar.	Dessutom	har	en	skrivning	införts	om	hur	utseende	av	ersättare	för	ledamot	i	
valberedningen	går	till	i	enlighet	med	koden	för	kooperativ	styrning.	
	
I	samtliga	mönsterstadgar	har	ändringar	införts	motsvarande	ovanstående	(utom	
namnändringen).	I	mönsterstadgarna	för	ägarombud	har	dessutom	införts	en	skrivning	
om	möjligheten	att	entlediga	ägarombud	från	sitt	uppdrag	i	butiken,	ändrat	datum	för	
nominering	till	ägarombud	(31	december	året	före	valet)	samt	ytterligare	förtydliganden	
och	mindre	justeringar.	

	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
KF	styrelse	föreslår	stämman	besluta,	
	
att	 anta	nya	stadgar	för	KF	i	enlighet	med	föreliggande	förslag,	
	
att	 fastställa	nya	mönsterstadgar	för	konsumentföreningar	utan	distrikt,	
	
att		 fastställa	nya	mönsterstadgar	för	konsumentföreningar	med	distrikt,	
	
att		 fastställa	nya	stadgar	för	konsumentföreningar	med	ägarombud,	
	
med	de	ändringar	som	framgår	av	föreliggande	förslag.	
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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KF	Stadgar,	inklusive	ändringsförslag	

(Antagna	av	KF	stämma	19	april	2017)	
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KFs	ändamål	och	firma	

§	1	Ändamål	samt	verksamhetens	art	och	finansiering		

KFs	ändamål	

KFs	uppgift	är	att	genom	samhandel	med	anslutna	konsumentkooperativa	medlemsföreningar	
med	eller	utan	detaljhandelsdrivande	verksamhet	(”Konsumentföreningar”)	och	
organisationer	förverkliga	den	svenska	konsumentkooperationens	verksamhetsidé	att	skapa	
ekonomisk	nytta	och	göra	det	möjligt	för	medlemmar	att	bidra	till	en	hållbar	utveckling.		

Verksamhetens	art	

KF	förverkligar	ändamålet	genom	att	utveckla	och	driva	detaljhandel	samt	genom	samhandel	
med	Konsumentföreningarna	avseende	detaljhandel	och	dagligvaruhandel	(”Den	Kooperativa	
verksamheten”).		

Den	Kooperativa	verksamheten	kan	bedrivas	i	dotterföretag	i	enlighet	med	gällande	
lagstiftning.		

KF	kan	även	bedriva	annan	verksamhet	i	enlighet	med	‐	och/eller	understödjande	för	‐	
ändamålet.	

KF	ska	vidare	bedriva	kunskapsutveckling	och	information	samt	driva	opinionsbildning	
avseende	kooperativa	värderingar	och	konsumentfrågor.	KF	ska	företräda	
konsumentkooperationens	intressen	gentemot	olika	samhällsorgan,	i	opinionsbildning	och	i	
internationell	kooperativ	samverkan.	

Verksamheten	ska	bedrivas	enligt	kooperativa	värderingar	och	principer,	som	fastställts	av	
stämman	utifrån	Internationella	Kooperativa	Alliansens	förklaring	av	kooperativ	identitet.		

KF	är	partipolitiskt	och	religiöst	obundet.		

Verksamhetens	finansiering		

Verksamheten	ska	bedrivas	enligt	sunda	ekonomiska	och	affärsmässiga	principer.	
Kapitalbildning	ska	ske	på	ett	sätt	som	säkrar	konsumentkooperationens	oberoende	och	
utveckling.	Finansieringen	bör	därför	i	största	möjliga	utsträckning	ske	med	insatskapital	och	
överskott	som	bildas	i	verksamheten	samt	med	inlåning	från	anslutna	konsumentföreningar	
och	organisationer	samt	deras	medlemmar.	

KF	ska	verka	för	en	koordinering	av	konsumentkooperationens	kapitalanskaffning	samt	
tillhandahålla	möjlighet	att	placera	sparmedel.	

§	2	Firma	och	säte			

Förbundets	firma	är	Kooperativa	Förbundet	(KF),	ekonomisk	förening.		

Förbundets	styrelse	har	sitt	säte	i	Solna.		

Medlemskap		

§	3a	Antagande	av	medlem		

Till	medlemmar	i	KF	kan:		

1. Konsumentföreningar	antas.	Konsumentförening	ska	ha	god	ekonomi	i	enlighet	med	KFs	
policy	avseende	finansiell	stabilitet	och	arbeta	i	linje	med	KFs	program,	som	syftar	till	att	
förverkliga	konsumentkooperationens	verksamhetsidé	och	KFs	ändamål.	(se	§	3b	nedan.)	
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2. Fysisk‐	eller	juridisk	person	antas,	som	vill	delta	i	KFs	verksamhet	såsom	konsument	
och/eller	avnämare	av	KFs	varor	och	tjänster,	och	som	vill	främja	KFs	ändamål,	
verksamhet	och	utveckling	samt	är	bosatt	respektive	har	sitt	säte	inom	ett	geografiskt	
område	som	inte	omfattas	av	verksamhetsområdet	för	en	Konsumentförening	antas	som	
medlem	(”Direktansluten	medlem”).	Styrelsen	äger	dock	rätt	att	i	enskilda	fall	bevilja	
undantag	till	kravet	avseende	bosättning/säte	för	det	fall	Direktanslutna	medlemskap	
aktualiseras	utifrån	fusion	av	Konsumentförening	med	KF.		

3. Organisationer	antas,	utöver	Konsumentföreningar,	som	har	konsumentkooperativ	
inriktning	och	arbetar	i	enlighet	med	Internationella	Kooperativa	Alliansens	värderingar	
och	principer	för	kooperativ	verksamhet	antas	som	medlem.	Organisationer	som	söker	
medlemskap	i	KF	ska	vara	en	registrerad	juridisk	person	och	ha	god	ekonomi.	Stadgarna	
för	förening	ska	föreskriva	öppet	medlemskap,	partipolitisk	och	religiös	obundenhet,	
demokratisk	styrning	och	kontroll,	en	röst	per	medlem,	insatsskyldighet	för	medlemmarna,	
del	i	överskott	till	medlemmarna	i	förhållande	till	deras	köp	samt	betryggande	
konsolidering.	

	
Styrelsen	bestämmer	hur	ansökan	om	medlemskap	skall	göras	samt	av	vem	ansökan	skall	
prövas	och	avgöras.	

§	3b	Villkor	för	medlemskap		

För	Konsumentförenings	medlemskap	i	KF	krävs:		

att	stadgarna	för	Konsumentförening	väsentligen	överensstämmer	med	KFs	vid	var	tid	
gällande	och	av	stämman	fastställda	mönsterstadgar.		

att	Konsumentföreningens	stadgar	godkänts	av	KF.		

att	innan	Konsumentförening	vidtar	stadgeändring,	ska	ändringsförslaget	skickas	till	KF	för	
godkännande.	Konsumentföreningens	stadgar	ska	föreskriva	att	stadgeändringar	inte	är	giltiga	
och	får	inte	registreras	utan	KFs	godkännande.	

att	Konsumentförening	som	bedriver	detaljhandelsverksamhet	anslutit	sig	till	och	efterlever	
KFs	Regler	för	Samhandel.	

att	Konsumentförening	som	bedriver	verksamhet	under	varumärke	ägt	av	KF	anslutit	sig	till	
och	efterlever	KFs	Varumärkespolicy	och	Varumärkesavtal.	

Vid	Konsumentförenings	stämma	har	representant	för	KF,	utsedd	av	styrelsen,	rätt	att	delta	i	
överläggningarna.	Konsumentförening	som	inte	uppfyller	kraven	i	denna	§	3b	kan	uteslutas	ur	
KF	genom	beslut	av	styrelsen	i	den	ordning	som	anges	i	§5	nedan.		

§	4	Utträde	

Utträde	Direktansluten	medlem	

Direktansluten	medlem	får	utträda	ur	föreningen.	Utträde	sker	vid	räkenskapsårets	slut	(den	
31	december).	Medlem	som	vill	utträda	ur	föreningen	ska	anmäla	det	skriftligt	till	styrelsen	
före	utgången	av	november.	Vid	senare	anmälan	sker	utträdet	först	vid	slutet	av	nästa	
räkenskapsår.	

Utträde	Konsumentförening	och	organisation	

Medlem	som	önskar	utträda	ur	KF	ska	anmäla	det	skriftligt	till	styrelsen	senast	den	30	juni,	
varefter	utträde	sker	vid	räkenskapsårets	utgång.	Vid	anmälan	efter	den	30	juni	kommer	inte	
utträde	att	ske	förrän	vid	utgången	av	nästkommande	räkenskapsår.	

Konsumentförenings	stadgar	ska	innehålla	bestämmelse	om	att	det	för	giltigt	beslut	om	utträde	
ur	KF	krävs	att	två	föreningsstämmor	i	 följd,	varav	minst	en	ska	vara	ordinarie,	 fattar	sådant	
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beslut	 samt	 att	 beslutet	 på	 den	 senare	 stämman	måste	 bifallas	 av	minst	 2/3	 av	 närvarande	
röstberättigade.	Styrelsen	ska	underrättas	skriftligt	senast	14	dagar	före	den	senare	stämman.	

	§	4	a	Byte	av	förening	Direktansluten	medlem	

Styrelsen	har	rätt	att	föra	över	Direktansluten	medlems	behållna	insats	i	KF	till	en	till	KF	
ansluten	konsumentförening	inom	vars	geografiska	verksamhetsområde	Direktansluten	
medlem	är	folkbokförd	eller	har	sitt	säte.	I	samband	med	att	Direktansluten	medlem	beviljas	
medlemskap	i	den	mottagande	konsumentföreningen	anses	Direktansluten	medlem	ha	utträtt	
ur	KF.	

§	5	Uteslutning	av	medlem		

Medlem	som	motarbetar	föreningens	ändamål,	verksamhet	eller	utveckling	eller	som	
missbrukar	sitt	medlemskap,	kan	uteslutas	av	styrelsen.	Före	sådant	beslut	ska	medlemmen	
underrättas	skriftligt	och	ges	tillfälle	att	yttra	sig.		

Direktansluten	medlem	som	inte	medverkat	deltagit	i	KFs	verksamhet	medlemsprogram	under	
en	sammanhängande	period	på	minst	5	år	kan	uteslutas	av	styrelsen.		

Vid	uteslutning	ska	medlemmens	tillgodohavande	hos	KF	överföras	till	reservfonden.	

Ett	beslut	om	uteslutning	av	Konsumentförening	och	organisation	delges	medlemmen	genom	
rekommenderat	brev	till	medlemmens	senast	kända	adress.	Beslutet	träder	i	kraft	två	månader	
efter	 det	 att	 rekommenderat	 brev	 avsänts,	 om	 medlemmen	 Konsumentföreningen	 eller	
organisationen	inte	innan	dess	skriftligt	begärt	hos	styrelsen	att	beslutet	ska	omprövas.	Frågan	
om	uteslutning	avgörs	då	enligt	§30.	

Insatser		

§	6	Insatsskyldighet			

Insats	Direktansluten	medlem	
	
Varje	Direktansluten	medlem	ska	delta	med	en	insats	på	100	kr.	Medlem	får	delta	med	högre	
insats.	Insatskontot	kan	ökas	genom	kontant	betalning	samt	genom	överföring	av	medel	som	
medlemmen	erhåller	vid	överskottsfördelning	enligt	§26.	
	
Insats	Konsumentförening	och	organisation	
	
Varje	Konsumentförening	och	organisation	deltar	i	KF	med	minst	en	insats	på	10	000	kronor,	
som	betalas	kontant.		
	
Konsumentförening	ska	vidare	varje	år	till	sitt	insatskonto	i	KF	överföra	2/3	av	
överskottsmedel,	som	erhålls	enligt	§26	punkt	3.	Styrelsen	kan,	om	särskilda	skäl	föreligger,	
medge	förening	undantag	(helt	eller	delvis)	från	denna	skyldighet.	

§	7	Återbetalning	av	medlemsinsats		

Direktansluten	medlem	
	
Direktansluten	medlem	som	utträder	ur	KF	ska	få	ut	sina	insatser	om	inte	styrelsen	beslutar	
annat.		
	
Direktansluten	medlem	får,	efter	anmälan	till	styrelsen,	överlåta	sin	insats	helt	eller	delvis	till	
annan	Direktansluten	medlem.		
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Konsumentförening	och	organisation	
	
Konsumentförening	eller	organisation	som	utträder	ur	KF	kan,	efter	styrelsens	medgivande,	få	
ut	sina	insatser.		
	
Konsumentförening	eller	organisation	får,	efter	anmälan	till	styrelsen,	överlåta	sin	insats	helt	
eller	delvis	till	annan	medlem.	
	
§	8	Förlagsinsatser		
	
Styrelsen	får	besluta	att	kapital	får	tillskjutas	KF	i	form	av	förlagsinsatser.	För	
förlagsinsatserna	gäller	vid	var	tid	gällande	lagstiftning	och	vad	styrelsen	beslutar.	
Förlagsinsatser	får	tillskjutas	även	av	andra	än	medlemmar.		
	
§	9	Medlems	ansvar	för	KFs	förbindelser		
	
För	KFs	förbindelser	ansvarar	medlem	med	sina	insatser.		

Besluts‐	och	kontrollorgan	

§	10	KFs	besluts‐	och	kontrollorgan		

KFs	besluts‐	och	kontrollorgan	är	följande		

1. Stämma		
2. Styrelse		
3. Verkställande	direktör	(vd)		
4. Revisorer		

Ingen	får	samtidigt	inneha	mer	än	ett	av	uppdragen.	

Anställda	i	KF,	KFs	dotterbolag	eller	i	företag	där	KF	har	väsentligt	intresse,	är	inte	valbara	till	
styrelsen	eller	till	revisor.	

§	11	Valordning			

Det	åligger	styrelsen	att	senast	åtta	veckor	före	ordinarie	stämma	upprätta	en	valordning,	som	
utvisar	det	antal	ombud	till	KFs	stämma	som	varje	Konsumentförening	respektive	gruppen	av	
Direktanslutna	medlemmar	ska	utse.	Gruppen	av	Direktanslutna	medlemmar	behandlas,	vid	
bestämmande	av	antal	ombud,	på	samma	sätt	som	Konsumentförening.	

Tilldelningen	av	ombud	baseras	på	Konsumentföreningarnas	medlemsantal	och	antal	
Direktanslutna	medlemmar	vid	närmast	föregående	årsskifte	och	beräknas	utifrån	
Uddatalsmetoden1.		

Styrelsen	ska	i	förekommande	fall	ansvara	för	Direktanslutna	medlemmars	val	av	ombud	till	
KFs	stämma.	Givet	antal	tilldelade	ombud	utifrån	Uddatalsmetoden	genomförs	ett	
nominerings‐	och	röstningsförfarande	i	former	som	styrelsen	fastställer.	Styrelsen	har	rätt	att	
delegera	nominerings‐	och	röstningsförfarande	för	Direktanslutna	medlemmars	val	av	ombud	
till	KFs	stämma.	Den	eller	dem	som	erhåller	flest	antal	röster	väljs	till	ombud.	Vid	lika	röstetal	
avgör	lotten.		

Direktanslutna	medlemmars	val	av	ombud	till	KFs	stämma	kan	ske	via	Internet.	Direktanslutna	
medlemmars	val	av	ombud	till	KFs	stämma	ska	protokollföras.	Ett	justerat	protokoll	ska	hållas	
tillgängligt	för	Direktanslutna	medlemmar	från	och	med	sex	veckor	före	ordinarie	stämma.	

1Enligt	 Uddatalsmetoden	 delas	 mandaten	 ut	 ett	 och	 ett	 tills	 alla	 mandaten	 är	 utdelade.	 Vid	
tillämpningen	 av	 Uddatalsmetoden	 likställs	 gruppen	 av	 Direktanslutna	 medlemmar	 med	 en	
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förening.	För	att	avgöra	vilken	förening/gruppen	av	Direktanslutna	medlemmar	som	ska	ha	ett	
mandat	 beräknas	 ett	 så	 kallat	 jämförelsetal	 för	 varje	 förening.	 I	 början	 är	 varje	 förenings	
jämförelsetal	lika	med	dess	medlemsantal.	Den	förening	som	har	det	största	jämförelsetalet	får	
det	första	mandatet.	Därefter	beräknas	ett	nytt	jämförelsetal	för	den	föreningen.	Den	förening	
som	nu	har	det	största	 jämförelsetalet	 får	nästa	mandat.	Därefter	fortsätts	på	samma	sätt	att	
varje	gång	beräkna	ett	nytt	jämförelsetal	för	den	förening	som	just	har	tilldelats	ett	nytt	mandat.	
Jämförelsetal	beräknas	J=A/(Mx2+1)	där	J	är	jämförelsetal,	A	är	antalet	medlemmar	och	M	är	
tilldelade	mandat.	

§	12	Stämma			

KFs	ordinarie	föreningsstämma	hålls	varje	år,	senast	den	15	maj	på	plats	som	beslutas	av	
styrelsen.		

§	13	Stämma:	representation		

Stämman	består	av	101	ombud.	Av	dessa	utses	94	av	Konsumentföreningarna	och	
Direktanslutna	medlemmar	i	KF	enligt	av	styrelsen	upprättad	valordning.	Resterande	sju	
ombud	fördelas	mellan	KFs	övriga	medlemmar	enligt	särskild	valordning	upprättad	av	
styrelsen.		

Ombud	ska	utses	för	tiden	från	och	med	ordinarie	stämma	intill	nästa	ordinarie	stämma.	
Erforderligt	antal	ersättare	utses	för	samma	tid.		

Ersättare	inträder	i	den	ordning	de	utsetts	så	snart	ordinarie	ombud	är	förhindrade	att	delta.	
Uppdrag	som	ombud	eller	ersättare	till	stämman	förfaller	om	ombud	eller	ersättare	utträder	ur	
Konsumentförening	eller	KF	eller	flyttar	från	Konsumentförenings	verksamhetsområde.	

Samtliga	Konsumentföreningar	har	genom	en	av	Konsumentföreningen	utsedd	representant	
närvaro‐	och	yttranderätt	på	stämman.	

§	14	Stämma:	sammanträde		

Vid	stämman	ska	följande	förekomma:		

1) Val	av	stämmans	funktionärer:		

a) ordförande		

b) anmälan	av	ordförandens	val	av	sekreterare	

c) minst	två	protokolljusterare	

d) minst	två	rösträknare	

2) Fastställande	av	röstlängd	

3) Fråga	om	kallelse	skett	i	stadgeenlig	ordning.		

4) Fastställande	av	dagordning.		

5) Information	om	KFs	verksamhet,	ekonomi	och	framtidsplaner	och	om	
konsumentkooperationen	i	övrigt.		

6) Framläggande	av	årsredovisningen	för	KF	och	koncernredovisningen	för	KF	med	
dotterföretag.		

7) Framläggande	av	revisionsberättelsen	och	koncernrevisionsberättelsen.		

8) Fastställande	av	resultat‐	och	balansräkning	för	KF	samt	koncernresultat‐	och	
koncernbalansräkning.		
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9) Disposition	av	vinst	eller	förlust	enligt	den	fastställda	balansräkningen	för	KF.		

10) Fråga	om	ansvarsfrihet	för	styrelsens	ledamöter	och	vd.		

11) Godkännande	av	förslag	till	principer	för	ersättning	och	andra	anställningsvillkor	för	KFs	
ledning.		

12) Fastställande	av	arvoden	och	andra	ersättningar	till	förtroendevalda	som	valts	av	stämman	
eller	utgör	ombud	vid	stämman.		

13) Fastställande	av	antal	styrelseledamöter.		

14) Val	av	styrelseordförande	efter	förslag	från	KFs	valberedning.		

15) Val	av	ledamöter	till	styrelsen	efter	förslag	från	valberedningen.		

16) Val	av	revisorer	och	ersättare.		

17) Val	av	ledamöter	till	valberedningen	samt	val	av	ordförande	och	vice	ordförande	i	
valberedningen.		

18) Övriga	val	som	föreningsstämman	ska	förrätta.		

19) Förslag	från	styrelsen.		

20) Motioner.		

§	15	Stämma:	valberedning		

KFs	valberedning	består	av	fem	ledamöter.		

Stämman	väljer	valberedning	på	förslag	av	styrelsen	till	och	med	nästa	ordinarie	stämma.	
Frånträder	ledamot	sitt	uppdrag	under	mandattiden	ska	styrelsen	utse	ersättare	efter	förslag	
från	valberedningen.				

Stämman	utser	ordförande	och	vice	ordförande	i	valberedningen	bland	valberedningens	
ledamöter.		

Valberedningsledamot	har	närvaro‐	och	yttranderätt	på	stämman.	

§	16	Stämma:	röstning		

Vid	stämma	har	varje	ombud	en	röst.	Röstning	sker	öppet.	Val	sker	med	sluten	omröstning,	om	
någon	begär	det.	Efter	styrelsens	beslut	kan	poströstning	genomföras	avseende	enskild	fråga	i	
enlighet	med	gällande	lagstiftning	avseende	ekonomiska	föreningar.		

Styrelsen	ska	vid	sitt	första	sammanträde	efter	ordinarie	stämma	utse	ombud	att	företräda	KF	
vid	dotterbolagens	stämmor.		

KFs	firma	får	tecknas	av	den	eller	dem	styrelsen	utser.	

Styrelsen	ska	utse	en	verkställande	direktör	(vd).	Styrelsen	ska	årligen	fastställa	en	instruktion	
för	vd.	Styrelsen	utövar	tillsyn	över	vd:s	förvaltning.		

Styrelsen	informerar	löpande	Konsumentföreningarna	och	Direktanslutna	medlemmarna	i	
angelägna	frågor.	

§	17	Stämma:	styrelsens	och	vd:s	deltagande		

Styrelsens	ledamöter	samt	vd	ska,	om	inte	synnerliga	skäl	föreligger,	närvara	vid	
stämmomöten	och	har	yttrande‐	och	förslagsrätt.		
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§	18	KFs	stämma:	ersättningar	och	traktamenten		

Resekostnader	och	dagtraktamenten	samt	annan	ersättning	till	stämmoombuden	ersätts	av	KF	
enligt	grunder	som	stämman	fastställt.	

§	19	Stämma:	kallelser	och	andra	meddelanden		

Kallelse	till	stämman	utfärdas	av	styrelsen.		

Kallelsen	sker	genom	brev	eller	e‐post	till	ombuden	tidigast	sex	veckor	och	senast	två	veckor	
före	sammanträdesdag.	

Andra	meddelanden	till	KFs	medlemmar	sker	också	genom	brev	eller	e‐post.	

Extra	stämma	sammankallas	då	KFs	stämma	eller	styrelsen	så	beslutat	eller	då	enligt	vid	var	
tid	gällande	lagstiftning	för	ekonomiska	föreningar	extra	stämma	ska	utlysas.	

§	20	Styrelse:	ledamöter		

Styrelsen	består	av	lägst	sju	och	högst	elva	ledamöter	valda	av	stämman.	Styrelseledamöter	
utses	för	en	tid	av	ett	år	till	dess	att	ordinarie	stämma	hållits	under	räkenskapsåret	efter	valet.	

Stämman	väljer	styrelsens	ordförande.	Om	ordföranden	lämnar	sitt	uppdrag	under	
mandattiden	ska	styrelsen	inom	sig	välja	ordförande	för	tiden	intill	slutet	av	nästa	stämma.	

§	21	Styrelse:	anställdas	representation		

Anställdas	representation	i	styrelsen	regleras	i	särskild	lag	och	medbestämmandeavtal.	

§	22	Styrelse:	uppgifter	

Styrelsen	ska	årligen	fastställa	en	arbetsordning	för	styrelsen.		

Styrelsen	ska	fastställa	en	årlig	sammanträdesplan.		

§	23	Verkställande	direktör		

Vd	handhar	den	löpande	förvaltningen	av	KF	i	enlighet	med	gällande	lag	och	dessa	stadgar	
samt	stämmans	och	styrelsens	beslut.	

§	24	Revisorer		

För	granskning	av	KFs	årsredovisning	och	koncernredovisning	samt	KFs	räkenskaper	och	
styrelsens	och	vd:s	förvaltning	utser	ordinarie	stämma	för	en	tid	av	två	år	ett	registrerat	
revisionsbolag	samt	för	en	tid	av	ett	år	två	förtroendevalda	revisorer	och	en	ersättare.	
Revisorer	och	ersättare	utses	för	tiden	fram	till	dess	att	ordinarie	stämma	hållits	under	det	
räkenskapsår	nytt	val	förrättas.	

Årsredovisning			

§	25	Räkenskapsavslutning	och	årsredovisning		

KFs	räkenskapsår	är	kalenderår.	Revisionsberättelsen	för	KF	samt	
koncernrevisionsberättelsen	ska	lämnas	till	styrelsen	minst	fyra	veckor	före	ordinarie	stämma.	

§	26	Fördelning	av	överskott		

Fördelning	av	räkenskapsårets	överskottsmedel	sker,	sedan	eventuellt	balanserad	förlust	
täckts,	efter	följande	grunder:		

1. 15	%	av	nettoöverskottet	avsätts	till	reservfonden.		
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2. Utdelning	på	inbetalt	förlagsinsatskapital	sker	enligt	vad	som	anges	i	utfärdade	
förlagsandelsbevis.	

3. Utdelning	på	insatskapitalet	sker	efter	beslut	av	ordinarie	stämma.	

4. Överskottsmedel	kan	delas	ut	till	Direktanslutna	medlemmar	i	förhållande	till	gjorda	
köp	inom	KFs	medlemsprogram	och	till	Konsumentförening	och	organisation	i	
förhållande	till	köp	från	KF	eller	från	KF	hel‐	eller	delägt	företag,	samt	helägt	
dotterföretag	till	delägt	företag,	enligt	principer	fastställda	av	stämman.	

§	27	Motioner			

Medlem	i	KF	kan	begära	att	ett	visst	ärende	ska	tas	upp	vid	KFs	ordinarie	stämma.		

För	konsumentförening	och	organisation	sker	det	genom	skriftlig	motion	till	styrelsen	senast	
den	15	januari	samma	år	stämman	hålls.		

För	Direktansluten	medlem	sker	det	genom	skriftlig	motion	till	styrelsen	senast	den	15	
november	året	före	det	att	stämman	hålls.	

Styrelsen	ska	lägga	fram	motionen	med	ett	yttrande	för	stämman.	
	

Stadgeändring,	upplösning,	tvist			

§	28	Stadgeändring		

Vid	ändring	av	KFs	stadgar	gäller	vad	som	anges	i	vid	var	tid	gällande	lagstiftning	för	
ekonomiska	föreningar.	

§	29	KFs	upplösning		

KF	ska	träda	i	likvidation	om	likvidationsplikt	föreligger	enligt	vid	var	tid	gällande	lagstiftning	
för	ekonomiska	föreningar.	

Sedan	verksamheten	avvecklats	och	alla	skulder	täckts,	ska	av	överskottet	först	
förlagsinsatserna	återbetalas	till	förlagsandelsinnehavarna	och,	om	något	därefter	återstår,	
medlemsinsatserna	återbetalas	till	medlemmarna.	All	återbetalning	sker	med	lika	inbördes	rätt	
mellan	Förlagsandelsinnehavarna	respektive	medlemmarna	i	proportion	till	deras	
tillgodohavanden	på	respektive	insatskonton	hos	KF	vid	tidpunkten	för	likvidationsbeslutet.		

Finns	ytterligare	tillgångar	ska	de	anslås	till	konsumentkooperativt	ändamål	enligt	beslut	av	
stämman.	

§	30	Tvister		

Tvist	mellan	KF	och	Konsumentförening	eller	organisation	får	inte	dras	inför	domstol	utan	ska	
avgöras	av	en	skiljenämnd	på	tre	personer,	som	utses	enligt	gällande	lag	om	skiljeförfarande,	
eller	genom	enklare	skiljeförfarande	om	parterna	kommer	överens	om	det.	Detsamma	gäller	
tvist	mellan	KF	och	Konsumentförening	eller	organisation	som	varit	medlem,	om	tvisten	gäller	
medlemskapet	eller	frågor	som	hänger	samman	med	medlemskapet.		

Tvist	mellan	KF	och	Direktansluten	medlem	kan	prövas	av	allmän	domstol.	
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Ändringsförslag	KFs	mönsterstadgar	 	 2018‐03‐12	
 
Mönsterstadgar	för	konsumentförening	utan	distrikt	(”MUD”)	
Mönsterstadgar	för	konsumentförening	med	distrikt	(”MMD”)	
Mönsterstadgar	för	ägarombud	(”MÄ”)	
 
 
MUD,	MMD	och	MÄ	
	
Nuvarande	lydelse:	
	
§	6	Uteslutning		
Medlem	som	motarbetar	föreningens	ändamål,	verksamhet	eller	utveckling	eller	som	
missbrukar	sitt	medlemskap,	kan	uteslutas	av	styrelsen.	Före	sådant	beslut	ska	medlemmen	
underrättas	skriftligt	och	ges	tillfälle	att	yttra	sig.	Medlem	som	inte	medverkat	i	föreningens	
medlemsprogram	under	en	sammanhängande	period	på	minst	fem	år	kan	uteslutas	av	
styrelsen.		
Medlemmens	tillgodohavande	hos	föreningen	överförs	till	reservfonden.	
	
Föreslagen	lydelse:	
	
§	6	Uteslutning		
Medlem	som	motarbetar	föreningens	ändamål,	verksamhet	eller	utveckling	eller	som	
missbrukar	sitt	medlemskap,	kan	uteslutas	av	styrelsen.	Före	sådant	beslut	ska	medlemmen	
underrättas	skriftligt	och	ges	tillfälle	att	yttra	sig.	Medlem	som	inte	deltagit	i	föreningens	
verksamhet	under	en	sammanhängande	period	på	minst	fem	år	kan	uteslutas	av	styrelsen.		
Medlemmens	tillgodohavande	hos	föreningen	överförs	till	reservfonden.	
	
MUD	
	
Nuvarande	lydelse:	
	
§	17	Valberedning	(första	stycket)	
Ordinarie	föreningsstämma	utser	en	valberedning	med	fem	ledamöter.	Valberedningarna	utses	
för	tiden	fram	till	dess	nästa	ordinarie	stämma	har	hållits.	Både	män	och	kvinnor	ska	vara	
representerade	i	valberedningen.				
	
Föreslagen	lydelse:	
	
§	17	Valberedning	(första	stycket)	
Ordinarie	föreningsstämma	utser	en	valberedning	med	fem	ledamöter.	Valberedningarna	utses	
för	tiden	fram	till	dess	nästa	ordinarie	stämma	har	hållits.	Både	män	och	kvinnor	ska	vara	
representerade	i	valberedningen.	Frånträder	ledamot	sitt	uppdrag	under	mandattiden	ska	
styrelsen	utse	ersättare	efter	förslag	från	valberedningen.			
	
	
MMD	
	
Nuvarande	lydelse:	
	
§	24	Valberedningar	(första	stycket)	
Ordinarie	distriktsstämma	utser	en	valberedning	med	tre	ledamöter.	Ordinarie	före‐
ningsstämma	utser	en	valberedning	med	fem	ledamöter.	Valberedningarna	utses	för	tiden	
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fram	till	dess	nästa	ordinarie	stämma	har	hållits.	I	varje	valberedning	ska	både	män	och	
kvinnor	vara	representerade.		
 
 
Föreslagen	lydelse:	
	
§	24	Valberedningar	(första	stycket)	
Ordinarie	distriktsstämma	utser	en	valberedning	med	tre	ledamöter.	Ordinarie	före‐
ningsstämma	utser	en	valberedning	med	fem	ledamöter.	Valberedningarna	utses	för	tiden	
fram	till	dess	nästa	ordinarie	stämma	har	hållits.	I	varje	valberedning	ska	både	män	och	
kvinnor	vara	representerade.	Frånträder	ledamot	sitt	uppdrag	under	mandattiden	ska	
styrelsen	utse	ersättare	efter	förslag	från	valberedningen.					
	
MÄ	
	
Nuvarande	lydelse:	
	
§	13	Val	av	ägarombud	(första	stycket)	
Ordinarie	val	av	ägarombud	ska	hållas	vartannat	år	och	senast	fyra	veckor	före	ordinarie	
föreningsstämma.	Valet	kan	ske	elektroniskt	via	Internet,	förutsatt	att	medlems	rätt	till	
information	och	röstmöjlighet	därvid	inte	inskränks.	Valet	ska	för	varje	valenhet	omfatta	val	av	
ägarombud	samt	ersättare,	samt	vid	fysiska	möten	även	val	av	mötesordförande,	sekreterare	
och	två	protokolljusterare.					
 
Föreslagen	lydelse:	
	
§	13	Val	av	ägarombud	(första	och	andra	stycket)	
Styrelsen	ska	vid	behov	upprätta	en	valordning	eller	utfärda	de	övriga	riktlinjer	och	kriterier	
som	styrelsen	anser	krävs	för	genomförandet	av	val	av	ägarombud	i	enlighet	med	dessa	
stadgar.	
	
Ordinarie	val	av	ägarombud	ska	hållas	vartannat	år	och	senast	fyra	veckor	före	ordinarie	
föreningsstämma.	Valet	kan	ske	elektroniskt	via	Internet,	förutsatt	att	medlems	rätt	till	
information	och	röstmöjlighet	därvid	inte	inskränks.	Valet	ska	för	varje	valenhet	omfatta	val	av	
ägarombud	samt	ersättare,	samt	vid	fysiska	möten	även	val	av	mötesordförande,	sekreterare	
och	två	protokolljusterare.					
	
Nuvarande	lydelse:	
	
§	15	Deltagare	vid	val	av	ägarombud	(första	till	tredje	stycket)	
Varje	medlem	som	kan	uppvisa	giltigt	medlemsbevis,	och	som	inte	redan	deltagit	i	val	av	
ägarombud	vid	annan	valenhet	under	samma	valperiod,	har	rätt	att	delta	vid	val	av	
ägarombud.		
	
Medlem	kan	delta	personligen,	genom	ställföreträdare	enligt	lag	eller	genom	ombud.	Endast	
medlemmens	make,	maka,	partner,	sambo	eller	annan	medlem	får	vara	ombud.	En	medlem	
som	är	juridisk	person	får	dock	ha	ett	ombud,	som	inte	är	medlem.	Ingen	får	vara	ombud	för	
mer	än	en	medlem.	Ombudet	ska	ha	en	skriftlig,	daterad	fullmakt.	Fullmakten	får	inte	vara	
äldre	än	ett	år.	Ombudet	ska	också	kunna	visa	sin	huvudmans	medlemsbevis.	
 
Varje	medlem,	ställföreträdare	och	ombud	har	yttrande‐	och	förslagsrätt	samt	rätt	att	delta	i	
beslut	med	en	röst.	Ledamöter	av	föreningsstyrelsen,	föreningschefen/	VD	eller	representant	
för	denne	samt	revisorerna	har,	även	om	de	inte	tillhört	valenheten,	närvaro‐,	yttrande‐	och	
förslagsrätt,	men	ingen	rösträtt.	
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Föreslagen	lydelse:	
	
§	15	Deltagare	vid	val	av	ägarombud	(första	till	tredje	stycket)	
Varje	medlem	som	kan	uppvisa	giltigt	medlemsbevis,	och	som	inte	redan	deltagit	i	val	av	
ägarombud	vid	annan	valenhet	under	samma	valperiod,	har	rätt	att	delta	vid	val	av	
ägarombud.		
	
Om	val	av	ägarombud	sker	vid	fysiskt	möte	kan	medlem	delta	personligen,	genom	
ställföreträdare	enligt	lag	eller	genom	ombud.	Endast	medlemmens	make,	maka,	partner,	
sambo	eller	annan	medlem	får	vara	ombud.	En	medlem	som	är	juridisk	person	får	dock	ha	ett	
ombud,	som	inte	är	medlem.	Ingen	får	vara	ombud	för	mer	än	en	medlem.	Ombudet	ska	ha	en	
skriftlig,	daterad	fullmakt.	Fullmakten	får	inte	vara	äldre	än	ett	år.	Ombudet	ska	också	kunna	
visa	sin	huvudmans	medlemsbevis.	
	
Varje	medlem,	ställföreträdare	och	ombud	har	yttrande‐	och	förslagsrätt	samt	rätt	att	delta	i	
beslut	med	en	röst.	Ledamöter	av	styrelsen,	föreningschefen/	VD	eller	representant	för	denne	
samt	revisorerna	har,	även	om	de	inte	tillhört	valenheten,	rätt	att	närvara	vid	fysiskt	möte	för	
val	av	ägarombud.	
 
Ny	paragraf:	
	
§	17a	Entledigande	av	ägarombud	
Styrelsen	kan	entlediga	ett	ägarombud	(eller	ersättare)	från	samtliga	uppgifter	i	en	
valenhet	om	ägarombudet	(respektive	ersättaren)	enligt	styrelsens	bedömning	
	 ‐	inte	uppfyller	ställda	kriterier	för	uppdraget,	eller	

‐	riskerar	att	skada	föreningen,	KF	eller	Coop	eller	relationen	till	aktuell	butik	i	
valenheten.	

	
Om	entledigande	sker	med	stöd	av	denna	bestämmelse	ska	styrelsen	lämna	rapport	
därom	vid	närmast	påföljande	föreningsstämma.	
Ägarombud	som	entledigats	enligt	ovan	kvarstår	dock	i	sin	roll	som	ombud	på	
föreningsstämma,	
§	18.	
	
Nuvarande	lydelse:	
	
§	24	Valberedningar	(första	stycket)	
Ordinarie	föreningsstämma	utser	dels	en	valberedning	för	val	av	föreningsstyrelse,	med	minst	
tre	och	högst	sju	ledamöter,	dels	en	valberedning	för	val	av	ägarombud,	med	minst	tre	och	
högst	sju	ledamöter.	Stämman	fastställer	i	samband	med	valet	hur	många	ledamöter	
valberedningarna	ska	ha	inom	den	angivna	ramen.	I	varje	valberedning	ska	både	män	och	
kvinnor	vara	representerade.	
	
Föreslagen	lydelse:	
	
§	24	Valberedningar	(första	stycket)	
Ordinarie	föreningsstämma	utser	dels	en	valberedning	för	val	av	föreningsstyrelse,	med	minst	
tre	och	högst	sju	ledamöter,	dels	en	valberedning	för	val	av	ägarombud	med	det	antal	
ledamöter	som	stämman	fastställer.	Stämman	fastställer	i	samband	med	valet	hur	många	
ledamöter	valberedningarna	ska	ha	inom	den	angivna	ramen.	I	varje	valberedning	ska	både	
män	och	kvinnor	vara	representerade.	Frånträder	ledamot	sitt	uppdrag	under	mandattiden	ska	
styrelsen	utse	ersättare	efter	förslag	från	valberedningen.	
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Nuvarande	lydelse:	
	
§	25	Nominering	av	ägarombud	
Medlem,	som	har	förslag	på	ägarombud,	ska	senast	den	15	januari	samma	år	som	valet	av	
ägarombud	sker,	lämna	valberedningen	för	val	av	ägarombud	uppgift	om	kandidatens	namn	
och	adress	samt	vilken	valenhet	personen	kandiderar	för.	
	
Föreslagen	lydelse:	
	
§	25	Nominering	av	ägarombud	
Medlem,	som	har	förslag	på	ägarombud,	ska	senast	den	31	december	året	före	valet	av	
ägarombud	sker,	lämna	valberedningen	för	val	av	ägarombud	uppgift	om	kandidatens	namn	
och	adress	samt	vilken	valenhet	personen	kandiderar	för.	
	
	
MUD,	MMD,	MÄ	
	
Nuvarande	lydelse:	
	
§	18,25,28	Styrelsens	ledamöter	(fjärde	stycket)	
	
Föreningsstämman	väljer	styrelsens	ordförande.	Ordföranden	får	inte	utses	bland	anställda	i	
föreningen,	föreningens	dotterföretag	eller	företag	där	föreningen	har	väsentligt	intresse.		
	
	
Föreslagen	lydelse:	
	
§	18,25,28	Styrelsens	ledamöter	(fjärde	stycket)	
	
Föreningsstämman	väljer	styrelsens	ordförande.		Ordföranden	utses	för	en	tid	av	ett	år	till	dess	
att	ordinarie	stämma	hållits	under	räkenskapsåret	efter	valet.	Ordföranden	får	inte	utses	bland	
anställda	i	föreningen,	föreningens	dotterföretag	eller	företag	där	föreningen	har	väsentligt	
intresse.		
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21.	 Förslag	från	styrelsen	forts…	
	
	 ‐	 Kooperativ	styrningsrapport	
	

Kooperativ	styrningsrapport	har	upprättats	i	enlighet	med	”Kod	för	kooperativ	styrning”.	
Den	Kooperativa	styrningsrapporten	har	funnits	tillgänglig	på	KFs	hemsida.	
(Bilaga)	
	
Stämman föreslås godkänna Kooperativ styrningsrapport.	

	
	
	
	 ‐	 Kod	för	kooperativ	styrning	
	 	

Stämman	har	att	årligen	fastställa	”Kod	för	kooperativ	styrning”.	
Föreliggande	förslag	fastställdes	av	stämman	2017	och	föreligger,	oförändrad,	stämman	
2018.		
(Bilaga)	
	
Stämman	föreslås	fastställa	föreliggande	förslag	till	”Kod	för	kooperativ	styrning”.	
	
	
	
	
‐	 Anslag	till	We	Effect	och	Vi‐skogen	
	
KF	stämma	har	att	årligen	besluta	om	anslag	till	We	Effect	och	Vi‐skogen.		
Föreligger	förslag	om	ett	oförändrat	anslag	om	3	miljoner	kronor	totalt,	för	
kalenderåret	2018.	
	
Stämman	föreslås	fastställa	ett	oförändrat	anslag	om	3	miljoner	kronor	till	We	Effect	
och	Vi‐skogen.	
	
Stämman	föreslås	också	att	ge	KF	styrelse	mandat	att	besluta	om	fördelningen	av	
anslaget	mellan	We	Effect	och	Vi‐skogen.	
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22.	 Motioner	
	
	 15	motioner,	från	KF	Direktanslutna	medlemmar,	har	inkommit.	De	har	handlagts	av	

dess	styrgrupp	och	årsmöte.	KF	styrelse	har	behandlat	motionerna	den	12	mars	2018	
och	har	beslutat	förelägga	stämman	dessa	tillsammans	med	förslag	till	utlågande.		

	
	 	
	 M1.	Fairtrade	Miljöbärkassar	

	
Jag	föreslår	
att	 KF	producerar	och	designar	Coop	miljöbärkassar,	Fairtradecertifierade	100	%	

	
Britt	Inger	Rönnqvist,	Uppsala	
	

	
U1.	Förslag	till	utlåtande	över	M1.	angående	Fairtrade	Miljöbärkassar	
	
Motionären	till	motion	1	föreslår	
	
att		 KF	producerar	och	designar	Coop	miljöbärkassar,	Fairtradecertifierade	100	%.	

	
Att	Coop	ska	tillhandahålla	flergångskassar	till	medlemmar	och	kunder	är	en	självklarhet	
ur	ett	miljö‐	och	hållbarhetsperspektiv.	Hur	en	sådan	kasse	ska	se	ut,	och	hur	den	ska	
produceras,	kan	man	ha	olika	uppfattning	om.	
	
Fairtrade‐märkt	bomull	är	mycket	bättre	än	konventionell	bomull,	men	det	går	ändå	åt	
stora	mängder	vatten.	Detta	ofta	i	områden	där	vatten	skulle	kunna	användas	till	något	
bättre.	Som	ett	led	i	arbetet	med	att	minska	användandet	av	plastkassar	har	Coop	tagit	
fram	en	ny	flergångskasse.	Den	nya	kassen	är	tillverkad	i	tunn,	slitstark	polyester	och	tål	
många	och	tunga	lyft,	den	är	enkel	att	vika	ihop	och	ta	med.	Den	har	även	en	miljöpåver‐
kan	som	endast	är	fem	procent	i	jämförelse	med	den	tidigare	bomullskassen.	Coop	har	
noga	utvärderat	och	kommit	fram	till	att	polyesterpåsen	är	bättre	för	miljön	på	det	sätt	
att	det	inte	kräver	lika	mycket	vatten	att	ta	fram	den,	och	att	det	är	en	mycket	effektiv	
tillverkningsprocess.	Därmed	anser	vi	inom	styrgruppen	att	det	är	ett	bättre	miljömäs‐
sigt	alternativ	än	en	bomullskasse.	
	
Vad	gäller	mänskliga	rättigheter,	som	ju	Fairtrade	baseras	på,	så	har	leverantören	skrivit	
under	KFs	uppförandekod.	Där	står	bland	annat	i	inledningen:	
	
”Uppförandekoden	baseras	på	internationellt	vedertagna	initiativ	och	standarder	såsom	
FN:s	Global	Compact,	FN:s	deklaration	om	de	mänskliga	rättigheterna,	FN:s	konventioner	
om	barns	rättigheter	och	avskaffande	av	all	slags	diskriminering	mot	kvinnor,	OECD:s	
riktlinjer	för	multinationella	företag	samt	ILO:s	konventioner.	Leverantörer	av	såväl	
varor	som	tjänster	till	KF‐koncernen	ska	uppfylla	kraven	i	Uppförandekoden	samt	vidta	
åtgärder	för	att	säkerställa	att	deras	underleverantörer	uppfyller	kraven	i	
Uppförandekoden.	Uppförandekoden	utgör	miniminivån	för	det	ansvarstagande	som	ska	
ligga	till	grund	för	samarbetet.”	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
Mot	bakgrund	av	det	arbete	som	gjorts,	och	den	kasse	som	finns	idag,	föreslår	KF	
styrelse	enligt	årsmötet,	nämligen	att	föreslå	stämman	
	
att		 avslå	motionen.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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M2.	Framtidens	kooperatörer	inom	KF/Coop	
	
Bakgrund 
KF	har	som	kooperativ	ekonomisk	förening	ett	ansvar	att	föra	arvet	vidare	till	
kommande	generationer	om	varför	och	hur	KF	bildades.	KF	har	också	ett	ansvar	för	att	
säkerställa	återväxten	av	kooperatörer	som	vill	engagera	sig	inom	KF	eller	arbeta	inom	
KF/Coop.	
 
Bedömning	
KF	bör	ta	ett	helhetsgrepp	över	hur	utbildningsmaterial,	information	och	rekrytering	tas	
fram	för	framtidens	och	nutidens	kooperatörer	inom	KF/Coop.	Dessutom	bör	fortlöpan‐
de	ske	en	uppföljning	över	vilka	som	i	framtiden	kan	tänkas	vilja	engagera	sig	inom	KF	
eller	jobba	och	arbeta	inom	KF/Coop.	
	
För	att	möta	framtiden	bör	därför	KF	ta	fram	ett	program	för	att	informera	och	utbilda	
elever	om	KF	och	hur	kooperationen	fungerar	och	dess	syften.	Materialet	bör	kunna	
användas	på	alla	skolstadier	ända	upp	till	eftergymnasiala	studier,	men	ska	naturligtvis	
utformas	olika	beroende	till	vilken	målgrupp	den	vänder	sig	till.	Lämpligen	läggs	mate‐
rialet	till	en	början	upp	i	medlemsportalen	på	webbsidorna	www.kf.se	och	www.coop.se.	
	
Hur	programmet	ska	utformas,	förändras	och	distribueras	över	tid	bör	ledningen	för	KF	
själv	bestämma.		
	
En	självklar	del	i	KFs	strävan	är	att	alla	anställa	inom	KF/Coop	och	medlemmar	i	olika	
styrelser	inom	KF/Coop	bör	vara	medlemmar	i	KF.	
 
Jag	föreslår	
att	 stämman	beslutar	om	att	ett	program	för	att	utbilda,	informera	och	rekrytera		
	 framtidens	medarbetare	och	kooperatörer	inom	KF/Coop	tas	fram.	

 
Jan Lennarthsson, Enköping 
	
	
	
U2.	Förslag	till	utlåtande	över	M2.	Framtidens	kooperatörer	inom	KF/Coop	
 
Motionären	till	motion	2	föreslår	
att		 stämman	beslutar	om	att	ett	program	för	att	utbilda,	informera	och	rekrytera	

framtidens	medarbetare	och	kooperatörer	inom	KF/Coop	tas	fram.	
	
Det	är	en	viktig	fråga	som	lyfts.	KF	instämmer	i	att	frågan	är	central	och	har	därför	
påbörjat	en	implementering	av	Coops	kundlöfte	och	hur	alla	medarbetare	inom	Coop	
agerar	på	kundlöftet	i	vardagen.	Under	2018	kommer	alla	medarbetare	inom	Coop	att	
genomgå	en	utbildning	som	har	sin	utgång	i	KF	och	Coops	historia	och	särart.		Sedan	
tidigare	finns	Coop‐Akademin	på	Coops	intranät.	Här	finns	flera	olika	e‐utbildningar,	
både	om	vår	historia	och	om	våra	värderingar,	likväl	som	rena	driftsutbildningar.	
	
KF	har	som	kooperativ	ekonomisk	förening	ett	ansvar	att	föra	arvet	vidare	till	komman‐
de	generationer	om	varför	och	hur	KF	bildades.	KF	har	också	ett	ansvar	för	att	säker‐
ställa	återväxten	av	kooperatörer	som	vill	engagera	sig	inom	KF	eller	arbeta	inom	KF	
eller	Coop.	För	närvarande	klarar	vi	dock	inte	av	att	åta	oss	att	genomföra	utbildningar	
eller	att	producera	utbildningsmaterial	till	skolor.		
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Det	KF	i	nuläget	kommer	att	utveckla	är	opinionsuppdraget;	som	konsumentkooperation	
ska	vi	synas	betydligt	mer	i	media	än	tidigare.	Härigenom	kan	vi	återta	en	roll	som	
opinionsbildare	och	på	så	sätt	vara	en	del	i	samhällsdebatten	i	olika	frågor	som	är	viktiga	
för	konsumenter.	Detta	gör	oss	till	en	samhällsaktör	som	syns	och	vi	får	därmed	möjlig‐
het	att	sprida	våra	värderingar	samtidigt	som	vi	kan	delge	kunskap	om	kooperationens	
arbete	och	dess	historia.	
	
KF	är	inte	heller	ensamma	i	detta	arbete.	Svensk	Kooperation,	en	sammanslutning	av	
flera	stora	kooperativa	organisationer,	har	delvis	som	uppdrag	att	arbeta	med	opinion	
och	framtidens	kooperativa	ledarskap	på	en	övergripande	nivå	för	kooperationen	totalt.	
Sammantaget	arbetas	det	alltså	på	flera	nivåer	för	att	säkerställa	en	framtida	rekryte‐
ringsbas,	även	om	det	finns	en	hel	del	mer	att	göra.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	föreslår	detsamma	som	årsmötet	nämligen	att	föreslå	stämman	
 
att		 anse	motionen	besvarad.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
	
	
M3.	 Ett	klimatsmart	bonusprogram	där	flygresor	ersätts	med	klimatvänligare	alternativ	
	 som	tåg,	buss	och	cykelförmåner	
	
Framställan	
Effekterna	av	klimatförändringarna	blir	allt	starkare	med	alltfler	människor	på	flykt	
världen	över.	Behovet	av	drastiska	utsläppsminskningar	är	enligt	världens	samlade	
klimatforskning	akut	om	vi	ska	klara	av	att	uppnå	det	globala	klimatavtalet	enligt	vilket	
uppvärmningen	ska	begränsas	till	2	grader,	med	sikte	på	1,5	grader.	För	att	åstadkomma	
detta	krävs	att	medelsvensken	snabbast	möjligt	minskar	sina	utsläpp	från	i	medeltal	
dryga	8	ton	per	år,	till	1‐2	ton	per	år.	En	flygresa	tor	Stockholm‐Thailand	släpper	ut	4,6	
ton	koldioxidekvivalenter	(inkl.	höghöjdseffekt)	per	person	som	då	alltså	har	förbrukat	
mer	än	dubbelt	över	hela	sin	”kvot”	för	det	året.	Om	avtalet	ska	kunna	nås	och	en	
skenande	klimatförändring	kunna	avvärjas	så	behöver	flygresorna	minska	radikalt.		
	
Att	endast	ersätta	det	fossila	bränslet	med	förnybara	alternativ	istället	för	att	minska	
flygandet	radikalt,	kommer	bara	leda	till	ytterligare	konflikter	kring	markanvändning	
och	livsmedelsförsörjning	då	flyget	som	sådant	är	en	mycket	energikrävande	
transportform,	jämfört	med	exempelvis	tåg.	
	
Politiskt	är	vi	på	väg	mot	en	flygskatt.	Coops	medlemsförmåner	innebär	i	nuläget	raka	
motsatsen,	att	flyget	istället	subventioneras.	För	att	Coop	ska	kunna	behålla	sin	trovär‐
dighet	och	visa	att	man	menar	allvar	med	sitt	arbete	för	en	hållbar	utveckling	är	det	dags	
att	byta	fossiltunga	flygbonusar	som	är	något	av	det	mest	påfrestande	vi	kan	göra	när	det	
gäller	klimatet,	mot	mer	hållbara	alternativ.		
	
Lösningen	som	föreslås	är	att	Coop	byter	ut	alla	flygresor	ur	sitt	Medmera‐
bonusprogram	mot	förmåner	som	istället	subventionerar	tåg,	buss	och	cykeltransporter.	
Detta	skapar	win‐win	situationer	på	många	plan.	Genom	att	subventionera	cykel,	tåg	och	
busstransporter	skapas	bättre	förutsättningar	för	ökad	folkhälsa,	mindre	föroreningar	
och	buller,	mindre	markanspråk	och	i	synnerhet	en	kraftigt	minskad	klimatpåverkan.	

	
Yrkande/jag	förslår	
att		 Coop	exkluderar	flygresor	från	Medmera‐bonussystemet	
att		 Coop	ersätter	flygförmåner	med	tåg,	buss	och	cykelbaserade	förmåner.	
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Ett	upprop	i	denna	fråga	finns	på	följande	webbsida	
https://www.mittskifte.org/petitions/sluta‐subventionera‐flygresor‐genom‐
medlemsformaner?just_launched=true	och	har	till	dags	datum	2017‐11‐08	genererat	
250	underskrifter.	

	
Linda	Wolski		
	
	
	
U3.		Förslag	till	utlåtande	över	M3.	Ett	klimatsmart	bonusprogram	där	flygresor	ersätts	

med	ett	klimatvänligare	alternativ	
	
Motionären	till	motion	3	föreslår	
att		 Coop	exkluderar	flygresor	från	MedMera‐bonussystemet	
att		 Coop	ersätter	flygförmåner	med	tåg,	buss	och	cykelbaserade	förmåner.	
	
Coops	medlemsprogram	syftar	till	att	skapa	nytta	för	medlemmarna.	Coop	erbjuder	
medlemmar	ett	antal	olika	erbjudanden	och	valfrihet	i	hur	medlemmarna	kan	använda	
sina	poäng.		Utgångspunkten	när	Coop	väljer	partners	är	att	erbjuda	varor	och	tjänster	
som	medlemmarna	vill	ha	och	där	man	tillsammans	med	en	partner	kan	ta	fram	ett	bra	
erbjudande.		
	
Inför	bytet	från	återbäring	till	medlemsprogrammet	med	poäng	2014	gjordes	
medlemsundersökningar	för	att	ta	reda	på	vad	det	var	som	medlemmarna	såg	som	de	
mest	intressanta	erbjudandena.	De	tre	saker	som	hamnade	högst	på	listan	var	rabatter	
på	reseupplevelser,	bensin	och	försäkringar.		
	
Ett	av	de	mycket	populära	och	efterfrågade	medlemserbjudandena	är	resor	och	
erbjudanden	kopplat	till	det.		Coop	samarbetar	idag	med	TUI	och	SAS,	Swebus,	Tallink	
Silja,	Strömma	Kanalbåtar	samt	Cykelkraft.	Coop	vill	bredda	erbjudandet,	gärna	med	mer	
hållbara	alternativ.		Coop	har	en	dialog	med	SJ	baserat	på	att	många	medlemmar	
efterfrågar	tågresor	också,	men	det	krävs	en	affärsöverenskommelse	med	SJ	för	att	det	
ska	bli	verklighet.		
	
Vi	arbetar	med	att	ställa	krav	på	våra	samarbetspartners	hållbarhetsarbete	och	både	TUI	
och	SAS	var	bäst	i	sin	respektive	bransch	i	Sustainable	Brands.	Det	finns	till	exempel	
möjlighet	att	miljökompensera	hos	SAS.	Utöver	det	lanserade	Coop	under	november	
2017	möjligheten	att	miljökompensera	genom	att	plantera	träd	med	Vi‐skogen.		
	
Det	är	medlemmarna	som	väljer	hur	de	vill	använda	sina	poäng,	och	Coop	erbjuder	det	
som	har	efterfrågats	av	medlemmarna.	Styrgruppen	anser	dock	att	affärsöverenskom‐
melse	med	SJ	och	andra	hållbara	reseerbjudanden	ska	prioriteras	av	Coop.	Coops	
medlemsprogram	är	i	ständig	utveckling	och	man	arbetar	aktivt	för	att	hitta	erbjudanden	
som	många	medlemmar	tycker	är	bra,	och	som	tillför	något	till	medlemsnyttan.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	föreslår	stämman	detsamma	som	årsmötet	nämligen	

 
att  avslå motionen. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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M4.	Kooperativa	Förbundet/Coop	nyttjande	av	eventuella	utländska	banker	
	

Framställan	
Kooperativa	Förbundet/Coop	använder	sig	i	sin	dagliga	verksamhet	svenska	banker,	när	
det	gäller	löneutbetalningar	till	sina	anställda.	Idag	sköter	delar	av	Coop	och	KF,	Nordea‐
löneutbetalningar	till	sina	anställda.		
	
Men	med	anledning	av	att	Nordea	har	förslag	på	att	registrera	sig	i	Finland	och	bli	en	
finns	bank.	Detta	kommer	om	inget	annat	beslutas	innebär	att:	
En	svensk	kooperation	som	är	grundad	1899	i	Sverige	och	som	har	som	huvuduppgift	att	
verka	för	svenska	kooperatörer,	att	anlita	en	finsk	bank	för	del	av	sina	löneutbetalningar	
och	affärer.		
	
Yrkande	
Med	anledning	av	detta	föreslår	jag	att	årsmötet/stämman	för	Kooperativa	
Förbundet/Coop	fattar	beslut	
	
att	 Kooperativa	Förbundet/Coop	upphör	samarbete	med	Nordea	om	Nordea	vid	sin		

bolagsstämma	fattar	beslut	om	att	flytta	sitt	huvudkontor	till	Finland	och	bli	en	finsk	
bank.	

	
Gunnar	Andersson,	Boxholm	
	
	
U4.		Förslag	till	utlåtande	över	M4.	Kooperativa	Förbundet/Coop	nyttjande	av	eventuella	

utländska	banker	
	
Motionären till motion 4 föreslår 
att  Kooperativa Förbundet/Coop upphör samarbete med Nordea om Nordea vid sin 

bolagsstämma fattar beslut om att flytta sitt huvudkontor till Finland och bli en 
finsk bank. 

	
KF	har	en	mycket	lång	affärsrelation	med	Nordea,	som	idag	är	en	av	de	två	viktigaste	
bankmotparterna	för	koncernen	(den	andra	är	Swedbank).	KF	hade	en	synnerligen	
pressad	finansiell	situation	för	ett	par	år	sedan	med	betydande	svårigheter	att	refinan‐
siera	sig.	Nordea	var	en	av	två	banker	som	ställde	upp	med	den	långfristiga	finansiering	
som	var	nödvändig	för	att	stabilisera	läget.	Andra	svenska	banker	backade	ur.	Att	ställa	
upp	även	i	tuffa	tider	är	en	viktig	signal	av	lojalitet	och	att	man	värnar	en	stark	relation.	

 
KF	koncernen	upphandlar	regelbundet	varor	och	tjänster	av	olika	leverantörer	på	
affärsmässiga	grunder	där	hänsyn	tas	till	kvalitet,	miljö	och	pris.	Detta	har	även	skett	
med	banktjänster	där	Nordea	hade	det	förmånligaste	totalerbjudandet.	Nuvarande	avtal	
gäller	fram	till	december	2018	varefter	ny	upphandling	kommer	att	ske	och	utvärderas.	
Ett	affärsmässigt	beslut	kommer	då	att	fattas.	
	
Det	finns	självfallet	alternativ	till	Nordea	i	Sverige,	men	ett	avslut	av	KFs	affärsrelation	
med	Nordea	är	förenat	med	en	hel	del	kostnader,	både	direkta	och	indirekta,	samt	
operationella	risker.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation nämligen att föreslå stämman  
	
att	 avslå	motionen.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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M5.	Icke‐val‐alternativ	i	Coop	poängshop	
 
Framställan	
Många	medlemmar	anser	att	Coops	poängsystem	var	bättre	när	var	och	en	automatiskt	
fick	återbäring.	Alla	medlemmar	vill	eller	kan	inte	välja	mellan	de	olika	rabatter	som	
erbjuds	idag.	Samtidigt	tycks	vissa	uppskatta	valfriheten.	
	
Lösningen	blir	därför	att	införa	ett	icke‐valsalternativ.	Alla	som	inte	väljer	någon	rabatt	
ska	automatiskt	få	en	viss	återbäring.	Den	som	vill	ska	däremot	ha	möjlighet	att	istället	
välja	mellan	olika	rabatter.	
	
Jag	föreslår	
att	 det	införs	ett	icke‐val‐alternativ	i	Coops	poängshop	
	
Erik	Hjärtberg,	Västerås	
	
	
	
M6.	Poängsystemet	
	
Framställan	
Det	är	inte	rättvist	att	man	bara	får	½	poäng	upp	till	1	000	kronor.	Många	pensionärer	
och	fattiga	har	svårt	att	få	1	poäng/krona.	Samt	att	de	som	handlar	mycket	får	högre	
poäng.		
	
Jag	föreslår	
att	 alla	medlemmar	ska	behandlas	lika	och	1	poäng/krona.	
	
Dan	Jonsson,	Katrineholm	
	
	
	
M7.	Medlemspunkten	
	
Framställan	
Många	medlemmar	framför	allt	äldre	har	svårt	att	förstå	att	man	måste	in	på	
medlemspunkten	eller	dator	för	att	få	ut	sina	poäng.	Många	av	de	äldre	har	inte	datorer	
hemma	och	förstår	inte	hur	medlemspunkten	fungerar.	Därför	kommer	de	inte	åt	sina	
bonuscheckar.	
	
Jag	föreslår	
att	 all	bonus	ska	komma	in	på	MedMera‐kortet	
	
Dan	Jonsson,	Katrineholm	
	
	
	
U5,6,7.	Förslag	till	utlåtande	över		
	 M5.	Icke‐val‐alternativ	i	Coop	poängshop,	
	 M6.	Poängsystemet	
	 M7.	Medlemspunkten	
	
Motionären	till	motion	5	föreslår:	
att		 det	införs	ett	icke‐val‐alternativ	i	Coops	poängshop	
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Motionären	till	motion	6	föreslår:	
att		 alla	medlemmar	ska	behandlas	lika	och	1	poäng/krona	
	
Motionären	till	motion	7	föreslår:	
att		 all	bonus	ska	komma	in	på	MedMera‐kortet	

 
Coop	är	idag	en	dagligvarukedja	i	stark	konkurrens	av	framför	allt	ICA	och	Axfood.	Coops	
medlemsprogram	är	ett	lojalitetsprogram	som	ska	göra	det	mer	attraktivt	för	medlem‐
mar	att	handla	på	Coop	och	fungera	för	många	olika	kundgrupper.	För	att	särskilja	Coops	
erbjudande	från	konkurrenternas	valde	Coop	år	2014	att	förändra	programmet	till	ett	
modernt	och	dynamiskt	program,	något	som	sedan	vidareutvecklas	löpande.	
	
Coop	valde	att	erbjuda	medlemmarna	ett	poängsystem,	inte	ett	kontantersättningssys‐
tem.	Fördelarna	är	valfrihet	i	vad	man	använder	poängen	till	och	att	kunna	samarbeta	
med	andra	poängprogram.	Jämfört	med	kontantsystemen	har	man	också	möjlighet	att	
spara	poängen	under	flera	år.	Det	betyder	också	att	medlemmar	som	vill	använda	sina	
poäng	behöver	göra	ett	aktivt	val	att	ta	ut	poängen.	Coop	har	inga	avsikter	att	förändra	
detta	system	i	grunden,	utan	snarare	vidareutveckla	och	förbättra	programmet.		
	
Coop	arbetar	med	att	förenkla	och	erbjuda	fler	metoder,	till	exempel	Coop‐appen,	där	det	
är	enkelt	att	använda	poängen	var	man	än	befinner	sig.		Under	2017	har	även	nya	
moderna	och	enkla	medlemspunkter	placerats	ut	i	butikerna.	Där	kan	medlemmen	välja	
en	värdecheck	i	passande	valör	för	det	inköp	man	ska	göra	just	i	samband	med	inhand‐
ling	på	Coop.	Vi	har	sett	att	användning	av	värdecheckar	har	ökat	mycket	under	2017,	
och	medlemmarnas	uttag	av	poäng	ökade	med	43	%	jämfört	med	2016.							
	
Den	medlem	som	inte	har	intresse	av	rabatter	eller	andra	erbjudanden	kan	skänka	sina	
poäng	till	någon	av	våra	biståndsorganisationer	Vi‐skogen	eller	We	Effect.	Båda	dessa	
finns	i	medlemspunkten	och	Coops	personal	kan	hjälpa	till	med	det	om	så	behövs.	
	
Att	medlemmen	själv	väljer	hur	hen	vill	använda	sina	poäng	är	en	grundbult	i	medlems‐
programmet,	och	därför	vill	Coop	inte	fatta	beslut	åt	medlemmen	genom	att	till	exempel	
automatiskt	dra	av	rabatter.	Att	automatiskt	dra	av	rabatter	kan	också	innebära	att	det	
blir	svårare	att	få	partners	med	intressanta	erbjudande	att	delta	i	programmet.	Om	
medlemmen	inte	väljer	finns	det	ingen	anledning	för	partners	att	delta,	och	då	kan	
programmet	på	sikt	utarmas	och	tappa	innehåll.	
	
Den	nya	poängtrappan	syftar	till	att	göra	det	mer	attraktivt	att	handla	på	Coop	genom	att	
ge	mer	tillbaka	ju	mer	man	handlar.	Därför	är	det	en	lägre	poängutdelning	när	man	
handlar	lite	på	Coop,	och	så	får	man	fler	poäng	ju	mer	man	handlar.	Vill	man	öka	sina	
poäng	erbjuds	även	möjligheterna	att	använda	Coops	betalkort	och	att	använda	våra	
samarbetspartners	som	erbjuder	poängintjäning.	
	
Grundprinciperna	är	sammanfattningsvis:	
 Medlemmar	som	handlar	mer	får	fler	poäng	tillbaka.	Detta	är	ett	sätt	för	
	 föreningarna	att	uppmärksamma	de	medlemmar	som	är	mer	aktiva,	det	vill	säga	
	 handlar	mer.		
 Poängens	användning	erbjuder	valfrihet	och	för	det	krävs	en	aktiv	handling	av	den	
	 enskilde		
 Coop	erbjuder	Coop‐app,	coop.se	och	medlemspunkten	för	att	använda	och	aktivera	
	 poängen.	Eftersom	medlemspunkten	finns	i	butikerna	kan	den	som	inte	är	så	
	 datorvan	få	hjälp	av	medarbetare	i	butiken.	

	
Medlemsprogrammet	är	en	av	de	komponenter	som	ingår	i	att	skapa	medlemsnytta.	Det	
pågår	ett	arbete	kring	begreppet	Medlemsnytta	där	det,	bland	annat,	diskuteras,	vilken	
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ekonomisk	nytta	Coop	ska	åstadkomma	för	våra	medlemmar.	I	dessa	diskussioner	finns	
givetvis	vårt	medlemsprogram	med,	både	innehåll	och	genomförande,	som	en	viktig	del.		
	
Sammantaget	ser	styrgruppen	att	medlemsprogrammet	är	generöst	för	medlemmarna.	
Det	är	viktigt	att	vi	alla	hjälps	åt	att	kommunicera	det.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
M5 - KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation nämligen att föreslå 
stämman  
	
att	 avslå	motion	5,	Icke‐val‐alternativ	i	Coop	poängshop.	

 
 
M6 - KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation nämligen att föreslå 
stämman  
 
att avslå motion 6, Poängsystemet. 

 
M7 - KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation nämligen att föreslå 
stämman  
 
att avslå motion 7, Medlemspunkten 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
 
 
 
M8.	 5%	på	tisdagar	
 
Framställan		
De	små	butikerna	har	det	svårare	än	de	större	att	klara	sig.	Därför	är	det	viktigare	för	de	
små	butikerna	att	ha	bra	erbjudande	för	att	få	fler	kunder	om	de	ska	klara	sig.	
	
Jag	föreslår	
att	 alla	storlekar	på	butiker	ska	ha	5	%	på	tisdagar	för	alla	medlemmar	om	vi	ska	ha	det	
kvar	

	
Dan	Jonsson,	Katrineholm	
	
	
	
U8.		Förslag	till	utlåtande	över	M8.	5%	på	tisdagar	
	
Motionären	till	motion	8	föreslår:	
att		 alla	storlekar	på	butiker	ska	ha	5	%	på	tisdagar	för	alla	medlemmar	om	vi	ska	ha	det	

kvar	
	
Medlemstisdag	med	5%	rabatt	vid	köp	över	200	kronor	är	ett	initiativ	Coop	valt	att	testa	
på	de	butiker	som	ingår	i	Coop	Butiker	&	Stormarknader	(CBS)	som	utgör	cirka	40	%	av	
Coops	hela	butiksbestånd.	(Medlemmarna	som	handlar	i	CBS:s	butiker	tillhör	Konsu‐
mentföreningen	Stockholm	eller	är	direktanslutna	medlemmar	i	KF.)		
	
Coop	har	under	tiden	lärt	sig	att	detta	upplägg	inte	går	att	implementera	brett	på	alla	
butiker	utan	man	behöver	väga	in	lokala	förutsättningar	och	konkurrens.	Initiativet	har	
fungerat	på	vissa	butiker,	men	har	varit	särskilt	utmanande	för	de	mindre	butikerna.	
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Därför	har	Coop	istället	under	året	lanserat	ett	nytt	upplägg	på	medlemsprogram	Coop	
Medlem.	Detta	fungerar	för	alla	Coops	butiker	och	alla	medlemmar,	vilket	gör	behovet	av	
medlemstisdag	betydligt	mindre.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	beslutade	enligt	årsmötets	rekommendation,	nämligen	att	föreslå	stämman		
	
att	 avslå	motionen.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
	
	
M9.	Varför	syns	det	inte	i	marknadsföringen	vilken	typ	av	företag	Coop	är	
	
Framställan	
Varför	talar	vi	i	den	reguljära	marknadsföringen	inte	om	vilken	typ	av	företag	Coop	är?	
Få	människor	vet	i	dag	att	Coop	är	ett	kooperativ	och	vad	det	innebär.	Om	vi	tror	att	vår	
företagsforms	särart	gör	skillnad	borde	vi	vara	väldigt	ivriga	att	tala	om	detta	för	
medlemmar	och	kunder.	Om	vi	inte	tror	detta	och	saknar	självförtroende	–	ja	då	förstår	
jag	bättre	varför.	Nu	verkar	det	vara	så	att	Kooperation	ligger	i	tiden	både	i	vårt	land	och	
i	omvärlden,	det	borde	vi	utnyttja.		
	
Vi	borde	också	bli	bättre	på	att	tala	om	vad	vi	gör	på	exempelvis	miljöområdet.	Man	
behöver	nödvändigtvis	inte	göra	mer,	bli	i	stället	bättre	på	att	tala	om	vad	som	görs.	Det	
är	också	bättre	att	visa	vad	man	gör	framför	att	tala	om	vad	andra	ska	göra.		
Höj	nivån	på	marknadsföringen/reklamen	genom	att	föra	in	moment	av	det	som	
beskrivs	ovan.	Det	ska	vara	i	samband	med	marknadsföringen/reklamen	för	
varuutbudet.	Detta	skapar	ett	mervärde.	
 
Jag	föreslår	därför	stämman	besluta	att	uppdra	åt	KFs	styrelse	att	ta	initiativ	för	
att  förändra den reguljära marknadsföringen i motionens anda. 

	
Gustav	Holmlund,	Uppsala	
	
	
	
U9.		Förslag	till	utlåtande	över	M9.	Varför	syns	det	inte	i	marknadsföringen	vilken	typ	av	

företag	Coop	är	
	
Motionären	till	motion	9	föreslår	
att		 förändra	den	reguljära	marknadsföringen	i	motionens	anda	

	
Motionären	sätter	fokus	på	en	viktig	princip:	att	berätta	vilka	vi	är,	och	varför.	Styr‐
gruppen	instämmer	i	att	KFs	och	Coops	kommunikation	i	än	högre	grad	bör	komplet‐
teras	med	våra	värderingar	och	det	som	är	unikt	med	vår	ägarform,	och	de	möjligheter	
och	den	nytta	som	ägarformen	ger	våra	medlemmar.	Det	finns	mycket	att	göra	för	att	nå	
ut	med	detta.	
	
Coop	har	under	2017	kommunicerat	att	vi	är	ett	medlemsägt	företag	främst	genom	
nyttan	med	det	nya	medlemsprogrammet	som	kan	ge	en	medlem	upp	till	5	%	rabatt	på	
sina	inköp.	I	samband	med	detta	sände	Coop	en	nyklippt	version	av	filmen	Välkommen	
tillbaka,	som	beskriver	vad	Coop	kommer	ifrån.	Coop	har	vidare	ökat	andelen	medlems‐
varor	i	det	ordinarie	kampanjprogrammet.	
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Som	ett	konsumentkooperativ	är	det	också	vår	uppgift	att	också	kommunicera	frågor	
som	är	av	allmänt	intresse	för	landets	konsumenter.	Några	exempel	på	detta	är:	
	
 Våra	utspel	som	behandlar	frågor	som	Eko‐effekten,	Knasiga	Grönsaker,	Kött	och	
		 Proteinfrågan	
 Vårt	Hållbara	kundvarv	(ekovippor,	miljömärkt‐vippor,	kommunikation	i	butik	om	

	att	våra	butiker	drivs	av	el	från	vid	och	vatten	(märkning	på	kyldiskar),	
kommunikation	i	våra	fiskdiskar	om	vår	fiskestrategi)	

 Alla	våra	butiker	är	KRAV‐certifierade	och	det	kommuniceras	i	butik	
 Biståndsknappen	i	våra	returrum	skapar	möjlighet	att	stödja	We	Effects	verksamhet		
	 att	skapa	jordbrukskooperativ	runt	om	i	världen.		
	
Det	KF	kommer	att	utveckla	är	opinionsuppdraget;	som	konsumentkooperation	ska	vi	
synas	betydligt	mer	i	media	än	tidigare.	Härigenom	kan	vi	återta	en	roll	som	
opinionsbildare	och	blir	en	del	i	samhällsdebatten	i	olika	frågor	som	är	viktiga	för	
konsumenterna.	Detta	gör	oss	till	en	samhällsaktör	som	syns	och	vi	får	därmed	möjlighet	
att	sprida	våra	värderingar	samtidigt	som	vi	kan	delge	kunskap	om	kooperationens	
arbete	och	dess	historia.	Vi	lyfter	på	så	sätt	hela	kooperationens	varumärke.	
	
Det	är	styrgruppens	uppfattning	att	vi	bör	utveckla	både	opinionsuppdraget	och	Coops	
kommunikationen	med	medlemmar	och	kunder	där	vi	i	än	högre	grad	än	idag	berättar	
om	vilka	vi	är.	Det	ska	ses	som	ett	komplement	till	den	marknadsföring	som	redan	sker.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	beslutade	enligt	årsmötets	rekommendation,	nämligen	att	föreslå	stämman		
	
att	 bifalla	motionen.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
	
	
M10.	MedMera	Bank,	en	bank	för	bosparande	och	bolån	
	
Framställan	
MedMera	Bank	ska	bland	annat	leverera	medlemsnytta	till	kunderna,	detta	uppfylls	
genom	att	erbjuda	konsumentkooperationens	3,4	miljoner	medlemmar	ett	brett	utbud	
av	finansiella	tjänster	och	produkter.	
	
Bo	kommer	vi	alltid	att	behöva	göra	oavsett	den	tekniska	utvecklingen	och	det	kommer	
knappast	att	bli	billigare.	För	många	ungdomar	är	det	i	dag	stora	problem	att	komma	in	
på	bostadsmarknaden	och	få	fram	de	pengar	som	behövs	till	kontantinsats	och	möbler.	
Det	vore	därför	medlemsnytta	om	banken	gav	sig	in	i	bolånemarknaden	och	tog	upp	
konkurrensen	med	affärsbankerna.	Kopplat	till	detta	kunde	man	erbjuda	ett	bosparande	
gärna	i	samarbete	med	de	kooperativa	bostadsföretagen.	Detta	är	inte	genomfört	i	en	
handvändning	och	måste	naturligtvis	utredas	och	undersökas.	
	
Jag	föreslår	därför	stämman	besluta	att	uppdra	åt	KFs	styrelse		
att		 ta	initiativ	i	motionens	anda.	
	
Gustav	Holmlund,	Uppsala	
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U10.		Förslag	till	utlåtande	över	M10.	MedMera	Bank,	en	bank	för	bosparande	och	bolån	
	
Motionären	till	motion	10	föreslår	
att		 ta	initiativ	i	motionens	anda	
	
Att	bo‐marknaden	fungerar	illa	och	att	det	är	förenat	med	stora	svårigheter	för	unga,	
framförallt	i	de	stora	tätorterna,	att	komma	in	på	bostadsmarknaden	är	ställt	utom	allt	
tvivel.	Det	är	därför	en	relevant	frågeställning	motionären	tar	upp.	Styrgruppen	delar	
motionärens	uppfattning	att	det	sannolikt	finns	medlemsnytta	att	kunna	erbjuda	denna	
typ	av	tjänst	till	våra	medlemmar.	
	
MedMera	Banks	verksamhet	är	utifrån	ett	bankperspektiv	begränsad	i	omfattning	med	
huvudsyftet	är	att	tillhandahålla	produkter	och	tjänster	till	stöd	för	dagligvaruhandeln.	
Det	finns	i	närtid	inga	planer	att	väsentligen	förändra	bankens	uppdrag.		
	
Det	kan	finnas	möjligheter	att	utmana	befintliga	bolåneaktörer	och	därigenom	bidra	till	
både	medlems‐	och	samhällsnytta.	En	bolåneaffär	är	volymmässigt	en	mycket	stor	affär	
och	skulle	för	MedMera	Banks	vidkommande	innebära	en	rejäl	omsvängning	av	strategi	
och	uppdrag	med	nya	typer	av	risker	och	ett	omfattande	kapitalbehov.	Banken	skulle	
behöva	öka	det	egna	kapitalet	med	flera	hundra	miljoner	och	det	skulle	krävas	många	
miljarder	i	likviditet,	därtill	till	lågt	pris.	En	bolåneaffär	bygger	på	små	marginaler	och	
mycket	stora	volymer.	I	det	korta	perspektivet	finns	av	uppenbara	skäl	inte	utrymme	för	
denna	typ	av	satsning.	Dock	kan	det	finnas	goda	skäl	att	genomföra	en	analys	på	en	
övergripande	nivå	med	mål	att	kartlägga	om	förutsättningar	finns	för	en	bolåneaffär	och	
hur	den	skulle	skapa	värde	för	våra	medlemmar.		
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	beslutade	enligt	årsmötets	rekommendation,	nämligen	att	föreslå	stämman		
	
att		 anse	motionen	besvarad.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
	
M11.	Medlemsdag	
	
Framställan	
I	samband	med	lön	när	många	av	Coops	medlemmar	har	fyllt	på	sin	kassa,	så	är	det	av	
stor	vikt	att	den	Coop	butikerna	får	sin	del	av	försäljningen.	De	riktigt	stora	aktörerna	
som	exempelvis	Ica	Maxi	och	Willys	lockar	med	storköp	vid	lönedags.	Den	lokala	Coop‐
butiken	får	då	bara	en	smärre	del	av	lönekakan.		
	
Med	anledning	av	ovanstående	så	kan	en	medlemsdag	i	slutet	av	varje	månad	sätta	fokus	
på	Coop	och	Coops	medlemmar/kunder?	Idé:	antalet	medlemspriser	denna	dag	är	fler	än	
en	”normal”	vecka.	
	
Yrkande	
att		 Coops	butiker	en	gång	i	”slutet”	av	månaden	har	en	särskild	medlemsdag	för	Coops	

medlemmar.	Detta	kan	vara	en	dag	då	ägarombuden	också	finns	i	butiken	för	att	
träffa	medlemmar.	

	
Jag	föreslår	
att	 Coops	butiker	under	”löneveckan”	i	slutet	av	månaden	vid	”löning”	alltid	har	en	

medlemsdag.	
	
John‐Ivar	Fallström,	Örebro	
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U11.		Förslag	till	utlåtande	över	M11.	Medlemsdag	
	
Motionären	till	motion	11	föreslår	
att		 Coops	butiker	under	”löneveckan”	i	slutet	av	månaden	vid	”löning”	alltid	har	en	

medlemsdag	
	
Coop	kommer	att	ha	fyra	stycken	medlemsveckor	under	2018	med	extra	fördelaktiga	
erbjudanden	för	medlemmar.	Lokala	medlemsaktiviteter	som	medlemlemsdagar	kan	
varje	butik	också	initiera.	Därutöver	har	många	av	Coops	butiker	ett	medlemserbjudande	
varje	vecka	(5	%	för	seniorer	på	tisdagar	är	ett	vanligt	exempel).	På	grund	av	detta	och	
andra	kommersiella	initiativ	har	Coop	bedömt	att	det	är	lämpligt	att	ha	medlemsvecka	
fyra	gånger	per	år,	då	erbjudanden	gäller	hela	veckan	(inte	en	dag).	Varje	månad	får	
dessutom	våra	lojala	medlemmar	personliga	erbjudanden	med	tidningen	Mer	Smak.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	beslutade	enligt	årsmötets	rekommendation,	nämligen	att	föreslå	stämman		
	
att		 avslå	motionen.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
 
 
M12.	 Storpack	av	ekologiska	varor	samt	utfasning	av	plastförpackade	ekologiska	frukter	

och	grönsaker	
	
Framställan	
Effekterna	av	klimatförändringarna	blir	allt	starkare	med	alltfler	människor	på	flykt	
världen	över.	Behovet	av	drastiska	utsläppsminskningar	är	enligt	världens	samlade	
klimatforskning	akut	om	vi	ska	klara	av	att	uppnå	det	globala	klimatavtalet	enligt	vilket	
uppvärmningen	ska	begränsas	till	2	grader,	med	sikte	på	1,5	grader.	För	att	åstadkomma	
detta	krävs	att	samhällets	samtliga	instanser	hjälps	åt.	Coop	har	med	sina	många	butiker	
stor	möjlighet	att	påverka	ytterligare	för	en	snabb	minskning	av	utsläppen.	Coop	har	
länge	jobbat	för	att	främja	ekologiska	livsmedel	vilket	uppskattas	mycket	bland	med‐
lemmarna.	
	
Detta	förslag	kan	förhoppningsvis	ytterligare	bidra	till	att	förbättra	försäljningen	av	
ekologiska	varor:	
Lösningen	som	föreslås	är	att	Coop	gör	det	ytterligare	mer	förmånligt	för	oss	medlem‐
mar	att	välja	ekologiskt	genom	att	i	större	utsträckning	erbjuda	dessa	varor	i	storpack.	
Storpack	genererar	mindre	förpackningsmaterial	totalt	samt	möjliggör	ett	lägre	pris	på	
dessa	varor.	
	
Yrkande/Jag	föreslår		
att	 Coop	i	större	utsträckning	erbjuder	ekologiska	varor	i	storpack		

	 att		Coop	undviker	att	packa	in	ekologisk	frukt	och	grönt	i	onödiga	plastpåsar	och	
andra	förpackningar.	

 
Linda Wolski 
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U12.		Förslag	till	utlåtande	över	M12.	Storpack	av	ekologiska	varor	samt	utfasning	av	
plastförpackade	ekologiska	frukter	och	grönsaker	

 
Motionären	till	motion	12	föreslår	
att		 Coop	i	större	utsträckning	erbjuder	ekologiska	varor	i	storpack,	
att		 Coop	undviker	att	packa	in	ekologisk	frukt	och	grönt	i	onödiga	plastpåsar	och	andra	

förpackningar.	
	
Gällande	storpack	på	ekologiskt	ser	vi	en	generell	trend	gällande	förpackningar	mot	att	
kunden	handlar	mindre	förpackningar.	Det	drivs	dels	av	hushållens	sammansättning	
med	fler	mindre	hushåll,	inte	sällan	1‐2	personers	hushåll,	dels	av	ett	beteende	av	att	
handla	oftare	när	det	kommer	till	frukt	och	grönt.	Vi	tar	fram	större	förpackningar	då	och	
då,	till	exempel	i	säsong,	men	ser	också	att	svinnet	i	hemmet	ökar.	Val	av	
förpackningsstorlek	är	viktigt	för	att	motverka	matsvinn.		
	
Vi	försöker	generellt	balansera	förpackningarnas	storlek	mot	konsumentefterfrågan	och	
matsvinn.	Ett	vanligt	alternativ	för	att	öka	kundens	valfrihet	och	upplevda	prisvärde	är	
att	arbeta	med	”flerköp”	på	artiklar	där	det	är	många	kunder	som	kan	tänka	sig	att	köpa	
större	förpackningar	eller	fler	vid	varje	tillfälle.	På	så	vis	kan	kunden	välja	själv	utifrån	
sin	egen	konsumtion,	och	risken	att	driva	matsvinn.		Vi	jobbar	med	olika	antal	flerköp	
per	butiksformat	men	en	ungefärlig	siffra	är	att	det	per	18‐veckorsperiod	är	10‐20	
flerköpserbjudanden	på	ekologiska	produkter.	Därutöver	tillkommer	erbjudanden	på	
andra	miljöklassade	produkter	såsom	papper	etcetera.	
	
Vad	gäller	förpackningsmaterial	söker	vi	löpande	klimatsmarta	alternativ	och	jobbar	
kontinuerligt	för	att	ta	bort	eller	minska	förpackningar	där	de	inte	tillför	produkten	ett	
värde,	till	exempel	ökar	hållbarheten	eller	på	annat	sätt	kundens	upplevda	värde.	Många	
förpackningar	inte	bara	skyddar	utan	ökar	även	produktens	hållbarhet.	Detta	är	särskilt	
viktigt	för	ekologiska	produkter	som	generellt	har	kortare	hållbarhet.	På	så	sätt	ökar	vi	
hållbarheten	för	produkten	och	minskar	matsvinnet.		
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	beslutade	enligt	årsmötets	rekommendation,	nämligen	att	föreslå	stämman		
	
att		 anse	motionen	besvarad.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
	
	
M13.	Klimatsmartare	parkering	utanför	Coop‐butikerna	

	
Framställan	
Effekterna	av	klimatförändringarna	blir	allt	starkare	med	alltfler	människor	på	flykt	
världen	över.	Behovet	av	drastiska	utsläppsminskningar	är	enligt	världens	samlade	
klimatforskning	akut	om	vi	ska	klara	av	att	uppnå	det	globala	klimatavtalet	enligt	vilket	
uppvärmningen	ska	begränsas	till	2	grader,	med	sikte	på	1,5	grader.	För	att	åstadkomma	
detta	krävs	att	samhällets	samtliga	instanser	hjälps	åt.	Coop	har	med	sina	många	butiker	
stor	möjlighet	att	påverka	ytterligare	för	en	snabb	minskning	av	utsläppen.	
	
Lösningen	som	föreslås	är	att	Coop	underlättar	för	oss	medlemmar	att	välja	cykeln	vid	
våra	matinköp	genom	att	upprätta	skyltade	parkeringszoner	för	cyklar,	lastcyklar	och	
cykelvagnar	jämte	tillgänglighetsparkeringarna,	och	i	nära	anslutning	till	Coops	entréer.	
Dessa	zoner	bör	vara	fredade	från	biltrafik	så	att	det	blir	lättare	och	säkrare	att	handla	
med	cykelvagn	och	barn.	Att	ta	med	cykelvagnen	direkt	in	i	en	shop‐express	butik	är	det	
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snabbaste	och	enklaste	sättet	att	hälso‐	och	klimatmaxa	sina	inköp.	Man	slipper	
dessutom	tunga	lyft.	
	
Detta	skapar	win‐win	situationer	på	många	plan.	Genom	att	främja	hållbara	
vardagstransporter	vid	alla	Coops	butiker	skapas	bättre	förutsättningar	för	ökad	
folkhälsa,	mindre	föroreningar	och	buller,	mindre	markanspråk	och	i	synnerhet	en	
kraftigt	minskad	klimatpåverkan.	
	
Yrkande/jag	förslår	
att		 Coop	anlägger	bilfria	lastzoner	för	lådcyklar	och	cykelvagnar	i	anslutning	till	

entréer.	
	

Linda	Wolski	
	
	
	
U13.		Förslag	till	utlåtande	över	M13.	Klimatsmartare	parkering	utanför	Coop‐butikerna	
	
Motionären	till	motion	13	föreslår	
att		 Coop	anlägger	bilfria	lastzoner	för	lådcyklar	och	cykelvagnar	i	anslutning	till	

entréer.	
	
Idag	finns	det	vanliga	cykelställ	utanför	många	av	våra	butiker	samt	vid	de	nya	butiker	
som	vi	bygger.	Merparten	av	våra	butiker	ägs	av	externa	fastighetsägare	och	ofta	tillhör	
marken	utanför	butiken	kommunen.	Detta	innebär	att	Coop	inte	kan	utforma	miljön	runt	
butiken	som	man	vill.	
	
Coop	kommer	framöver	när	de	bygger	nya	butiker	att	arbeta	in	laddstolpar	på	parke‐
ringen	och	i	samband	med	det	kan	vi	även	se	över	hur	vi	ska	dimensionera	plats	för	
cykelställ.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	beslutade	enligt	årsmötets	rekommendation,	nämligen	att	föreslå	stämman		
	
att		 anse	motionen	besvarad.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
	
	
M14.	Deltagande	i	planeringsprocesser	PBL	
	
Framställan		
Vid	ett	samrådsyttrande	beträffande	detaljplan	i	Flen	upplevde	jag	att	det	fanns	
oklarheter	beträffande	ifall	det	är	en	fråga	för	ägarombudet	och	vilken	rutin	som	
tillämpas	inom	COOP.	Jag	hade	vid	tillfället	kontakt	med	butikschef,	men	det	avgjordes,	
för	min	del,	med	ett	personligt		yttrande.		Vid	samrådet	hävdades	att	COOP	var	positivt	
inställda	(vilket		innebar	oklarheter).	Planyttrande	angående	Hörnjärnet	2017‐01‐31/RN		
	
Yrkande	
Det	är	värdefullt	om	det	var	reglerat	i	vilka	fall	KF/COOP	deltar	i	kommunala	planerings‐		
processer,	det	gäller	särskilt	samråd	om	detaljplan	och	bygglov.	Det	gäller	även	i		de	fall	
COOP	inte	själv	är	ägare	till	aktuell	fastighet	utan	är	hyresgäst,	planerad	eller	befintlig.	
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Jag	föreslår	
att		 KF	skall	vara	representerad	via	ett	samrådsyttrande	i	kommunala	planerings‐

processer.	
att		 i	ett	sådant	samrådsyttrande	representeras	KF	av	butikschef	och	ägarombud.	
	
Robert	Nordgren,	Flen	
	
	
	
U14.	 	Förslag	till	utlåtande	över	M14.	Deltagande	i	planeringsprocesser	PBL	
	
Motionären	till	motion	14	föreslår	
att		 KF	skall	vara	representerad	via	ett	samrådsyttrande	i	kommunala	

planeringsprocesser.	
att		 i	ett	sådant	samrådsyttrande	representeras	KF	av	butikschef	och	ägarombud.	
	
Motionären	yrkar	i	sin	motion	att	det	ska	vara	reglerat	i	vilka	fall	KF/Coop	deltar	i	
kommunala	planeringsprocesser,	det	gäller	särskilt	samråd	om	detaljplan	och	bygglov.	
	
KF	har	i	sina	ägardirektiv	gett	i	uppdrag	åt	Coop	Sverige	AB	att	utarbeta	och	upprätthålla	
en	nationell	strategi	för	etablering	av	butiksverksamhet	under	varumärket	Coop.	
Strategin	ska	ha	som	syfte	att	underlätta	och	samordna	arbetet	med	att	lokalisera	samt	
realisera	lämpliga	lägen	för	kooperativ	butiksverksamhet	i	hela	Sverige.		
	
KF	representeras	i	varje	sådant	aktuellt	detaljplaneringsärende	av	CBS,	närmare	bestämt	
av	den	som	är	ansvarig	för	etablerings‐	och	fastighetsfrågor.		Det	innebär	att	vi	har	en	
god	representation	med	ansvariga	tjänstemän.	Det	är	inte	rimligt	att	butikschef	eller	
ägarombud	ska	behöva	delta	i	detta	arbete;	det	ingår	inte	i	butikschefens	arbetsupp‐
gifter,	och	heller	inte	i	ägarombudets	roll.	Detta	är	en	av	de	uppgifter	som	hanteras	av	
avdelningen	för	etablering	och	fastighet.	
	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	beslutade	enligt	årsmötets	rekommendation,	nämligen	att	föreslå	stämman		
	
att		 avslå	motionen.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
	
	
M15.	Lokal	medlemskommunikation	
	
Framställan:	
Medlemsdialogen:	Kooperationen	styrs	av	aktiva	medlemmar,	inte	av	passiva	ägare.	
Kundfokusera:	Kooperativa	föreningar	strävar	efter	en	verksamhet	som	på	olika	sätt	tar	
hänsyn	till	det	omgivande	samhället.	Dom	jobbar	för	hållbar	utveckling	enligt	riktlinjer	
som	godtagits	av	medlemmar.	
Problemet	är	att	medlemmar/kunder	inte	har	insikt	i	vad	ex	Lilla	Coop	på	bygden	har	att	
erbjuda.	Problemet	är	utebliven	kommunikation	pga	av	att	regler	motarbetar	direkt	
kommunikation	mellan	butiken	och	medlemmen/kunden	från	Coop	centralt.	
Lösningen	är	en	egen	Facebooksida	utan	inblandning	från	centralt	håll,	men	naturligtvis	
inom	riktlinjerna	för	Coops	verksamhet.	Dessutom	en	mailkommunikation	till	alla	
medlemmar	i	upptagningsområdet	för	butiken.	I	båda	dessa	media	bör	ägarombudet	
vara	inblandat	för	information	om	KFs	och	kooperationens	ide	och	utveckling.	Grunden	i	
tanken	är	att	medlemmen/kunden	skall	känna	sig	mer	sedd.	
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Yrkande	
Jag	vill	att	stämman	fattar	beslut	om	att	öppna	upp	möjligheten	att	utöka	kommunika‐
tionen	mellan	medlemmar/kunder	och	att	det	görs	tillsammans	med	ägarombuden	på	
respektive	butik	för	en	ökad	förståelse	och	insikt	om	Coop	och	Kooperationen	och	
därmed	öka	underlaget	för	att	Coop	får	en	bättre	ekonomisk	möjlighet.	
	
Jag	föreslår	
att	 öppna	upp	medlemsregistret	
att		 öppna	upp	för	mer	lokala	aktiviteter.	

 
Conny Bergkvist, Tystberga 

	
	

	
U15.	 	Förslag	till	utlåtande	över	M15.	Lokal	medlemskommunikation 
	
Motionären	till	motion	15	föreslår	
att		 öppna	upp	medlemsregistret	
att		 öppna	upp	för	mer	lokala	aktiviteter	
	
Motionären	vill	att	varje	enskild	butik	ska	kunna	kommunicera	med	sina	medlemmar,	
utan	inblandning	från	centralt	håll.	Lösningen	som	föreslås	är	en	egen	sida	på	Facebook.		
	
Redan	idag	har	varje	butik	en	egen	Facebooksida.	Det	är	upp	till	butiken	hur	aktiv	man	
vill	vara.	Frihetsgraderna	för	kommunikationen	på	en	butiks	Facebooksida	är	stora.	De	
regler	som	finns	är	inte	oskäliga	på	något	sätt,	de	handlar	om	att	skydda	varumärket	och	
att	inte	göra	något	otillåtet.	Utmaningen	i	kommunikationen	på	Facebook	handlar	mer	
om	att	alla	butiker	inte	har	det	engagemang	som	underhållandet	av	en	Facebooksida	
faktiskt	kräver	för	att	vara	framgångsrik.		
	
Butiker	har	genom	sina	föreningar	och	marknadsansvariga	möjlighet	redan	idag	att	via	
Coop	centralt	kommunicera	med	sina	medlemmar	om	man	till	exempel	vill	göra	ett	
postalt	utskick	eller	mailutskick	och	berätta	om	vad	som	händer	i	butiken	eller	
föreningen.	I	dagsläget	har	vi	inte	ett	löpande	system	för	veckovis	nyhetsbrev	eller	
liknande	från	butikschefen	eller	föreningen,	men	det	är	naturligtvis	en	möjlighet.	Även	
här	är	det	dock	en	fråga	om	butiken	eller	föreningen	har	det	engagemang	som	detta	i	så	
fall	kräver	för	att	göra	löpande;	blir	detta	mail	så	intressant	för	medlemmarna	att	det	
uppväger	risken	för	att	brevet	upplevs	som	”spam”?		

 
Även	om	butiken	står	som	avsändare,	och	står	för	innehållet	så	kommer	utskicken	även	
fortsättningsvis	behöva	ske	via	Coop	centralt	eftersom	registret	över	medlemmars	e‐
postadresser	uppdateras	där,	inklusive	att	hålla	reda	på	vilka	mottagare	som	tackat	nej	
till	att	få	epost	från	Coop.	Bara	genom	en	central	epostregisterföring	kan	man	praktiskt	
hålla	reda	på	vilka	som	tackat	nej	till	epost	från	Coop	(vilket	är	ett	krav	i	
marknadsföringslagen).		
	
Att	ägarombudet	i	butiken	engagerar	sig	i	kommunikationen	med	medlemmarna	ser	vi	
såklart	som	positivt.	Det	är	något	som	kan	diskuteras	med	respektive	butikschef	vid	de	
kvartalsmöten	som	genomförs	i	butik.	Att	vara	aktiv	på	butikens	Facebooksida	kan	ju	ske	
redan	idag,	förutsatt	att	butiken	tagit	tillvara	på	möjligheten	att	kommunicera	med	sina	
medlemmar	via	denna	kanal.	Om	inte	så	kan	det	vara	en	lämplig	uppgift	för	ägarombudet	
att	bidra	till	att	få	igång	en	sådan	sida.	
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
KF	styrelse	beslutade	enligt	årsmötets	rekommendation,	nämligen	att	föreslå	stämman		
	
att		 avslå	motionens	första	att‐sats	
att	 anse	motionens	andra	att‐sats	besvarad.	
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
	
	
	
	
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
2018-03-15 
1 (11)   

 

Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening | 171 88 Solna 
Besöksadress: Englundavägen 4 | Telefon: +46 10 740 00 00 

E-post: info@kf.se | www.kf.se  

KOOPERATIV STYRNINGSRAPPORT 

Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening 
 

 

 

INLEDNING 

Kooperativa Förbundet, ekonomisk förening (”KF”) tog 2017 fram en första version av Kod för 

kooperativ styrning (”Koden”) som fastställdes på stämman.  Målsättningen är att koden ska vara 

en norm för god styrning baserat på de förutsättningar som gäller för kooperativ verksamhet 

som tar sin utgångspunkt i medlemskap och att skapa medlemsnytta. 

 

I koden definieras en väl fungerande kooperativ styrning som: 

 

Ett tillstånd när en kooperativ organisation - eller flera kooperativa organisationer tillsammans – 

arbetar för att uppnå medlemsnytta genom en ändamålsenlig styrningsstruktur som får en stark 

genomförandeförmåga tack vare att inflytande och mandat för beslutskraft är säkerställda.   

 

Styrningsstrukturen kännetecknas av en hög grad av transparens där samarbete och lojalitet 

premieras.  

 

Affärsmodellen möjliggör ett tydligt målinriktat arbete för att åstadkomma medlemsnytta baserat 

på en uthållig förmåga att uppnå vinst. Vinstens syfte är att säkerställa den långsiktiga förmågan 

att skapa medlemsnytta.   

 

Utvärdering verifierar att medlemsnyttan uppnås, finansiell stabilitet upprätthålls och 

konkurrenskraften stärks. 

 

Koden anger också att styrelsen årligen ska avge en Kooperativ styrningsrapport och på KFs 

hemsida (kf.se) informera medlemmar (31 konsumentföreningar, direktanslutna medlemmar, 

sju OK-föreningar, Folksam och Fonus) om hur den kooperativa styrningen i föreningen fungerar 

och hur föreningen tillämpar Kod för kooperativ styrning. Den kooperativa styrningsrapporten 

bör vara inriktad på föreningsspecifika förhållanden och behöver inte återge innehållet i gällande 

rätt eller annan reglering. 

 

Ambitionsnivån för den kooperativa styrningen är, som nämnts ovan, att den ska vara väl 

fungerande och detta ska vara utgångspunkten för det som redovisas i den kooperativa 

styrningsrapporten. I årets rapport är det fokus på att redogöra för det arbete som genomförts 

för att förbättra och åstadkomma en så bra samhandel som möjligt inom ramen för hela Coop i 

Sverige och säkerställa att tillsammans gör vi en bättre affär! 
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Även om styrning ska vara inriktad på framtiden kan det vara på sin plats att reflektera över vårt 

ursprung som kooperativ rörelse. KFs styrelse angav i verksamhetsberättelsen 1905, alltså för 

113 år sedan, att: 

 

”Låtom oss tydligt och klart se att den rörelse vi arbeta uti icke är någon vanlig krämarrörelse,  

utan ett ekonomiskt system vars främsta mål måste vara en lyckligare mänsklighet” 

  

Det handlar om att något mer än att ”bara sälja mat” bör vara vår utgångspunkt för den sam-

handel vi vill bedriva. Utan att överdriva så handlar det om något mer som ska uppfyllas för de 

som är medlemmar i en kooperation som vår. Det handlar på något sätt om att uppfylla små, och 

kanske även stora, drömmar för medlemmarna i vardagen genom att underlätta hållbar 

konsumtion genom en verksamhet som bygger på sunda värderingar. Spontant kan det kanske 

låta underligt att en referens till drömmar ska finnas med i en styrningsrapport som denna.  

Men det handlar inte om att ”styra drömmar” utan istället om att låta ”drömmar styra”. Vi ska i 

styrningen av vår samhandel säkerställa att det alltid är nytta för medlemmarna som ska uppnås 

och att vi genom att åstadkomma överskott säkerställer att vi har en långsiktig förmåga att skapa 

medlemsnytta. 

 

Ambitionsnivån för arbetet med KFs kod angavs i den första versionen vid stämman 2017 att den 

ska kunna utvecklas till att bli en gemensam kod för de konsumentföreningar som är medlemmar 

i KF.  Vidare angavs ambitionsnivån till att, efter samverkan med andra kooperativa företag, 

kunna utveckla koden till att bli Svensk Kod för kooperativ styrning för att därigenom etablera en 

gemensam styrningsstandard för kooperativa företag i Sverige. Detta arbete har nu påbörjats 

inom ramen för föreningen Svensk Kooperation, där KF aktivt deltar. I avvaktan på detta arbete, 

som planeras att pågå under hela 2018, föreslås inga ändringar i koden vid årets stämma. 

 

1. Den kooperativa modellen 

Ända sedan konsumentkooperationens start 1899 har det grundläggande syftet varit att skapa 

medlemsnytta genom den samlade styrkan av många medlemmars konsumtion. Idag ägs Coop 

via medlemskap av 3,5 miljoner medlemmar som genom sitt personliga engagemang och sina 

inköp lägger grunden för verksamheten. Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmen 

eller återinvesteras i verksamheten, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp.  

 

Organisationen vilar på en kooperativ värdegrund och styrs demokratiskt utifrån principen en 

medlem, en röst. Med medlemmarnas intresse för ögonen agerar Coop för att bidra till en hållbar 

utveckling. Eftersom vi inte drivs av kortsiktiga finansiella intressen kan vi fatta beslut som 

lägger grunden för långsiktig hållbarhet för såväl vår verksamhet som vår omvärld. Med vår 

stora medlemsbas i ryggen kan vi dessutom vara en stark röst i samhällsdebatten och ta strid för 

konsumenternas bästa.  

 

 

 

 

 



 3 (11)   

 

Bilden nedan illustrerar vår cirkulära kooperativa modell, med medlemmarna i centrum. 

Modellen visar hur vi genom vår kooperativa ägarform lägger grunden för både ett hållbart 

ägande och hållbar konsumtion. Evighetssymbolen visar hur den kooperativa modellen är ett 

slutet kretslopp där alla resurser återinvesteras eller förs tillbaka till medlemmarna. 

 

 

 
 

Det är genom att få vår kooperativa modell att fungera så bra som möjligt som vi tillsammans  

kan uppnå det som vi lovar: Prisvärd, hållbar matglädje. 

 

Genom att åstadkomma hållbar konsumtion för våra medlemmar, deras ekonomi och vår 

omvärld med hjälp av ett hållbart medlemsägandeägande kan vi tillsammans vara  

Den goda kraften i svensk dagligvaruhandel. 

 

Den kooperativa modellen fungerar inte av sig själv utan det krävs att vi på ett konkurrens-

kraftigt sätt kan få medlemmarna att känna den nytta det är att vara en del av den. För att den 

ska bli cirkulärt självförsörjande krävs också att vi kan åstadkomma en uthållig förmåga att 

skapa överskott som kan investeras för att skapa ytterligare medlemsnytta. 

 

2. Status - vad som gjorts  

KFs styrelse påbörjade i augusti 2016 ett arbete som gick under benämningen ”Gemensam 

målbild för Coop i Sverige”. Det handlade om att, i samverkan med föreningarna, skapa en 

gemensam enighet för vad vi tillsammans vill åstadkomma genom att bedriva kooperativ 

Samhandel och vilken ambitionsnivån ska vara. Arbetet inriktades på att tydliggöra de 

ömsesidiga krav som ska gälla och den beslutskraft som måste finnas för att det ska gå att leva 

upp till kraven. Under 2017 sammanfattades den nya ambitionsnivån, och det ramverk som ska 

gälla, i Regler för Samhandel (RfS), som undertecknades av samtliga föreningar. I RfS tydliggörs 

KFs roll att förvalta strukturen för Samhandeln och äga den centrala verksamheten för Sam-

handeln och de varumärken som nyttjas.  På detta sätt åstadkommer KF förutsättningar för 

medlemsnytta!   

Delägare via 

medlemskapet 

(återinvestering och 

återbäring) 

Stark röst 

i opinionen 

Medlems-

engagemang

Påverkan

En medlem – en röst

Hållbara 

butiker

Hållbart 

sortiment

Hållbara 

leverantörer

Hållbar 

samhällsaktör

Hållbar 

konsumtion

Hållbart 

ägande Medlemmar

Globalt utvecklingsmål 12: 

Hållbar konsumtion och produktion 

– f rämja hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster.
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Regler för Samhandel omfattar följande (utdrag): 

 

Representation och inflytande  

KFs styrelse ska nominera styrelseledamöter till de dotterbolag som deltar i Samhandeln och då 

säkerställa att det blir en representation som ger gemensamt inflytande.  KFs styrelse bereder 

och fastställer ägardirektiv med mandat för respektive dotterbolag för att därigenom tydliggöra 

bolagets uppdrag inom ramen för Samhandeln. 

 

Beslutskraft och genomförandeförmåga  

I syfte att bygga beslut som resulterar i en förmåga till effektivt genomförande har en princip för 

samråd inom Samhandeln fastställts.  Principen innebär att lyssna på parterna, därefter föreslå 

och genom denna förankring har den som ska genomföra beslutet fått en tydlig förutsättning att 

leda. 

 

Transparens 

För att säkerställa att det finns en medvetenhet om de olika beslut som fattas som har inverkan 

på Samhandeln ska samtliga parter erhålla information om beslut som behandlats i KFs samt 

Coop Sverige ABs styrelse som rör Samhandeln.   

 

Likabehandling  

Samhandeln ska bedrivas på lika villkor för samtliga parter. 

 

Ny affärsmodell 

Utgångspunkten för den nya affärsmodellen är att skapa större tillit och samverkan mellan 

butiksdriften och den gemensamma leveransen av varor och tjänster som Coop Sverige AB 

ansvarar för. Det ska löna sig att vara lojal och det ska löna sig att leverera kvalitet. Coop blir 

starkare om vi alla har samma arbetssätt och strävar åt samma håll. I den nya affärsmodellen 

kommer Coop Sverige AB mätas och utvärderas utifrån kvaliteten i sin leverans till alla butiker. 

Butiksdriften i sin tur kommer att mätas utifrån lojalitet och i form av ett antal uppsatta 

nyckeltal. Fokus är att åstadkomma prisvärd, hållbar matglädje och tack vare affärsmodellen bli 

en konkurrenskraftig aktör i branschen med ett starkt resultat. Den nya affärsmodellen införs 

under det första kvartalet 2018. 

 

Samarbetssignal 

Samhandeln är en unik arbetsform som ställer höga krav på samarbetsklimatet och förutsätter 

att tillit finns mellan samtliga inblandade. Tillit kan inte regleras genom avtal eller beslut i en 

styrelse utan skapas genom att kontinuerligt arbeta för att bygga förtroende och förutsägbarhet i 

samarbetet.  Den arbetsmodell som vi enats om i RfS måste därför kontinuerligt säkerställas 

genom att det finns möjlighet att signalera såväl att samarbetet fungerar (grönt) som när det 

finns något som absolut inte fungerar (rött).  
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Definitionen på rött är när vd (för förening eller dotterbolag till KF som ingår i Samhandeln): 

 

”upplever så allvarliga brister i samarbetet att det innebär att syftet med samhandeln åsidosätts 

och/eller att uppsatta mål inte kan nås och där det gjorts allt som är rimligt för att få det att 

fungera” 

 

Den vd som ser ett behov att signalera rött ska ha fått ett godkännande av sin ordförande att göra 

så. De som kan signalera grönt/rött följer den formella strukturen för att säkerställa att det finns 

en koppling mellan det operativa ansvaret och respektive styrelse och beslutskraft att, vid behov, 

vidta åtgärder. KFs styrelse ansvarar för att anmälan av bristande samarbete utreds och för att 

säkerställa att erforderlig åtgärd vidtas. 

 

En årlig och mer omfattande och djupare analys av samarbetet ska ge en kompletterande bild för 

hur väl samarbetet fungerar. Genom att kontinuerligt mäta hur samarbetet fungerar erhålls 

möjlighet att i tidigt skede agera gentemot brister som kan underminera Samhandeln. 

Kontinuerlig mätning av samarbetet är också viktigt för att säkerställa god utvecklingen över tid 

när ansvariga personer lämnar sina befattningar och nya utses. 

 

Finansiell stabilitet 

För att Samhandeln ska kunna utvecklas krävs att föreningarna och de gemensamt ägda bolagen 

har tillräcklig finansiell stabilitet för sina åtaganden och sitt engagemang. KF ansvarar för att 

hålla ihop systemet för finansiell stabilitet. Principer och ramverk finns framtaget för att 

säkerställa att respektive styrelse (konsumentföreningarnas, KFs samt KFs dotterbolags) arbetar 

utifrån ett gemensamt tillvägagångssätt för hur finansiell stabilitet ska upprätthållas. 

 

Utvärderingsfunktion 

KFs styrelse förutsätts kunna utvärdera Samhandeln utveckling ur ett helhetsperspektiv. För att 

säkerställa att detta görs på ett strukturerat sätt ska det finnas en Utvärderingsfunktion vars 

uppdrag är att analysera och utvärdera att medlemsnytta uppnås, att finansiell stabilitet 

upprätthålls, att samarbetet fungerar samt att konkurrenskraften stärks. Syftet med utvärder-

ingen är att utmana och ständigt driva på för att Samhandeln på ett ändamålsenligt sätt hela 

tiden förbättras.  
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Struktur och gemensam organisation 

Genom att arbeta utifrån RfS kan vår struktur och gemensamma organisation beskrivas på ett 

enhetligt sätt.  Ytterst har vi medlemmarna, våra ägare, som genom sitt medlemskap i en 

konsumentförening och den demokratiska processen sätter ramarna för organisationen.  

I cirkelns kärna finns Coop-systemet, där vi genom kooperativ samhandel (Coop Sverige ABs 

ansvar för inköp, kategori, varuflöden, butiks- och formatstrategi samt gemensam marknads-

kommunikation, affärsutveckling och affärsstöd) och vår butiksdrift skapar nytta för 

medlemmarna under varumärket Coop. 

 

 

 

                            
 

 

Ovanstående beskrivning binder samman medlemskap, kooperativ samhandel och butiksdrift. 

Grundstrukturen är ett medlemskap i en konsumentförening som driver butiker och, via 

konsumentföreningens medlemskap i KF, äger och driver den kooperativa samhandeln i Coop 

Sverige AB.         

    

900 000 medlemmar (som tidigare var medlem i Konsumentföreningen Svea eller Konsument-

föreningen Solidar) omfattas av ett tillägg till grundstrukturen och är direktanslutna 

medlemmar till KF (dvs KF är föreningen).          

 

800 000 medlemmar (i Stockholmsområdet) omfattas också av ett tillägg till grundstrukturen 

och är medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS). 

 

För de medlemmar som är direktanslutna eller medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm 

drivs butikerna i ett bolag som heter CBS. 

 

 

3,5 miljoner 

medlemmar

656 stycken

Coop-butiker + Coop online

samt kooperativ samhandel

31 stycken

konsumentföreningar
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Vår grundstruktur och våra tillägg hänger ihop så att den omfattar samtliga 3,5 miljoner 

medlemmar på följande sätt: 

 

 

 
 

Alla medlemmar kan genom medlemsdemokratiska strukturer i sin konsumentförening, eller 

som direktansluten medlem i KF, vara med och påverka.  

 

 

Ägarförhållande för de gemensamma bolagen är enligt följande: 

 

 
 

 

Konsumentföreningar

Kooperativ samhandel

(Coop Sverige AB)

CBS 

Konsumentföreningen

Stockholm

Varor och tjänster 

1,8 miljoner

medlemmar

419 butiker 237 butiker

900 000 direktanslutna

medlemmar 

1,7 miljoner

medlemmar

800 000

medlemmar 

Coop online
(operativt)

Coop Sverige AB

CBS  

Konsumentföreningen

Stockholm

100%

67% 33%

KF

Ekonomisk förening
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3. Framtiden – prioriteringar  

Under 2018 är prioriteringen och de aktiviteter som planerats avseende Samhandeln inriktade 

på att: 

 

 införa affärsmodellen fullt ut och därigenom uppnå de avsedda effekterna förbättrad 

lönsamhet och tillväxt 

 utifrån den kooperativa modellen ytterligare stärka och tydligt kommunicera den 

medlemsnytta som skapas 

 

Vid stämman 2019 ska koden vara fullt implementerad och då är också ambitionsnivån att den 

kooperativa styrningsrapporten har en större omfattning. 

 

 

4. Övriga uppgifter  

 

Valberedningen består av följande ledamöter: 

Conny Fogelström, ordförande 

Barbro Östling, vice ordförande 

Lars Backe, ledamot 

Carola Hedberg, ledamot 

Bo Kärreskog, ledamot 

 

Styrelsen har under perioden från stämman 2017 fram till och med februari 2018 haft  

sex styrelsemöten. 

 

Närvaron på styrelsemötena: 

Anders Sundström, ordförande   5 av 6 

Ann-Christine Johansson, förste vice ordförande 6 av 6 

Sune Dahlqvist, andre vice ordförande   5 av 6 

Annette Andersson, ledamot    6 av 6 

Britt Hansson, ledamot     6 av 6 

Maj-Britt Johansson-Lindfors, ledamot   6 av 6 

Kristina Kamp, ledamot    6 av 6 

Stig Nilsson, ledamot     6 av 6 

Maria Rudolphi, ledamot    6 av 6 

Håkan Smith, ledamot     6 av 6 

Kenneth Östberg, ledamot    5 av 6 

Anneli Eklöf, arbetstagarrepresentant   5 av 6 

Tobias Täpp, arbetstagarrepresentant   6 av 6 

 

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott samt ett ersättningsutskott. Utskotten har inte 

beslutanderätt och lämnar kontinuerligt rapporter och beslutsförslag till styrelsen. 

 

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott i syfte att bistå styrelsen med att säkerställa att dess 

skyldigheter fullföljs genom att övervaka den interna styrningen och kontrollen, rutiner för 
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finansiell redovisning, koncernens revisionsprocess samt efterlevnad av relevanta lagar och 

bestämmelser gällande den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet har från stämman 

2017 fram till och med februari 2018 haft fem möten. 

 

Närvaro på revisionsutskottsmötena: 

Tomas Norderheim, ordförande    5 av 5  

Kristina Kamp, ledamot    4 av 5 

Stig Nilsson, ledamot     1 av 5 

 

Revisonsutskottet har tagit del av revisorernas riskbedömning avseende den finansiella 

rapportering och baserad på denna gjort en egen riskbedömning. Under 2017 genomförde 

revisionsutskottets ordförande i samverkan med KFs ekonomiansvarige, en kompletterande 

riskgenomgång för respektive bolag i koncernen. Denna riskgenomgång sammanställdes och 

rapporterades till styrelsen som en del av revisionsutskottets uppgift att övervaka det arbete 

som bedrivs för att utveckla den interna styrningen och kontrollen.  

För respektive bolag i koncernen finns det en investeringsansvarig som har till uppgift att bevaka 

att den finansiella rapporteringen och övrig löpande rapportering är korrekt. Den investerings-

ansvarige för respektive bolag är utsedd av KF och är styrelseledamot i bolaget.  

Revisonsutskottet har också varit ett arbetsutskott till styrelsen avseende det arbete som 

bedrivits under 2017 avseende att säkerställa en enhetlig struktur för styrande dokument samt 

regelefterlevnad. Arbetet i utskottet har rapporterats löpande till styrelsen. 

 

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som skall bereda förslag till principer för lön, andra 

ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernledning samt vd och 

verkställande ledningar i KFs dotterbolag. Utskottet ska också lämna förslag på lön och 

anställningsvillkor för KFs verkställande direktör. Ersättningsutskottet består av ordföranden 

och vice ordförande i KFs styrelse. Ersättningsutskottet har från stämman 2017 fram till och med 

februari 2018 haft två möten. 

 

Närvaro på ersättningsutskottsmötena: 

Anders Sundström, ordförande   2 av 2 

Ann-Christine Johansson, ledamot   2 av 2 

Sune Dahlqvist, ledamot    2 av 2 

 

Styrelsen har på mötena behandlat mål, strategier och uppföljning av verksamheten. Styrelsens 

revisionsutskott har rapporterat de frågor som utskottet arbetat med och styrelsen har 

därigenom behandlat KFs system för uppföljning och kontroll, de risker som verksamheten är 

förknippad med samt efterlevnad av lagar och externa och interna regler. 

 

Dotterbolagen har egen riskhantering och styrning/uppföljning av finansiell rapportering som 

utgår från inriktning och omfattning av respektive dotterbolags verksamhet. För till exempel 

beskrivning av dotterbolaget Coop Sverige ABs bolagsstyrning hänvisas till Coop Sverige 

Årsrapport 2017, sidorna 51-53.   
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Styrelsen kompletterar revisionsutskottets rapportering med de externa revisorernas 

föredragningar för att säkerställa att den interna kontrollen i samband med den finansiella 

rapporteringen är god. Styrelsen har med stöd av revisionsutskottet gjort bedömningen att KF 

som ägarbolag inte har behov av en internrevisionsfunktion och frågan om internrevisions-

funktion är hänskjuten till dotterbolagens styrelser. 

 

Styrelsen utvärderar årligen styrelsearbetet med syfte att utveckla dess arbetsformer och 

effektivitet. En sådan utvärdering genomfördes under december 2017 i form av en webbenkät. 

Resultatet har rapporterats till och behandlats av styrelsen. Rapporten har även delgivits 

valberedningen. 

 

KFs verkställande direktör är Tommy Ohlström (född 1954).  

Huvudsaklig utbildning: Gymnasium. 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kanslichef LO, statssekreterare i Arbetsmarknads-

departementet, planeringschef Statsrådsberedningen, gruppsekreterare/ 

kanslichef i Riksdagen, partikassör (s). 

Andra väsentliga uppdrag (andra bolag):  Styrelseordförande i Coop Sverige AB, 

ordförande We Effect, styrelseledamot Riksbyggen, vice ordförande Riksidrottsförbundet, 

valberedningen Folksam, styrelseledamot EuroCoop. 

 

 

5. Koden– följa eller förklara 

Denna kooperativa styrningsrapport utgår från koden som fastställdes av stämman i april 2017. 

Vid vår redogörelse för huruvida koden har följts (eller i annat fall förklara varför inte) börjar 

perioden som ska utvärderas med det konstituerande styrelsemötet 2017 och slutar dagen före 

stämman 2018. Det finns således ingen stämma att utvärdera nu under det första året som koden 

har varit antagen.  

 

KF avviker från koden avseende följande punkter: 

 

- p. 2.1 Valberedningen ska lämna förslag till val och arvodering av revisor 

Valberedningen har ej lämnat förslag till revisionsbolag. Instruktionen för valberedningen ska 

justeras inför stämman 2018 för att inkludera denna uppgift. Styrelsen kommer att lämna förslag 

till revisionsbolag inför stämman 2018. 

 

- p. 2.6 Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande avseende styrelsens sammansättning och 

självständighet i förhållande till föreningen 

Avvikelsen beror på att det har varit nödvändigt att arbeta fram processer och rutiner för fram-

tagandet av de nya underlagen. De ytterligare uppgifterna för, och underlag som ska lämnas till, 

valberedningen med anledning av koden kommer att finnas med i den instruktion för valbered-

ningen som föreläggs stämman 2018.  
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- p. 4.6 Den som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen med erforderligt underlag 

för bedömning av personernas självständighet i förhållande till föreningen 

Avvikelsen beror på att det har varit nödvändigt att arbeta fram processer och rutiner för 

framtagandet av de nya underlagen. Processen inför nominering av nya styrelseledamöter ska 

ses över för att inhämta erforderliga underlag för valberedningens arbete.  

 

- p. 10.2 underpunkt två avseende uppgifter gällande styrelsens ledamöter och dess självständighet i 

förhållande till föreningen 

Informationen saknas i rapporten med anledning av avvikelsen under punkten 2.6 ovan.  

 

KF har inte i övrigt avvikit från koden. Det har gjorts justeringar av olika stämmodokument  

(till exempel avseende arbetsordning för styrelsen) för att det inte ska uppstå en avvikelse att 

förklara i nästkommande rapport. 

 

Solna den 15 mars 2018 

Styrelsen i KF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auktoriserad revisor Sofia Götmar-Blomstedt, PricewaterhouseCoopers AB avger följande 

yttrande om Kooperativ styrningsrapport: 

 

Uppdrag och ansvarsfördelning 

Det är styrelsen som har ansvaret för den kooperativa styrningsrapporten för år 2017 och för att 

den är upprättad i enlighet med av föreningsstämman beslutad Kod för kooperativ styrning.  

 

Granskningens inriktning och omfattning 

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolags-

styrningsrapporten, i tillämpliga delar. Detta innebär att vår granskning av kooperativa 

styrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och 

god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra 

uttalanden. 

 

Uttalande 

En kooperativ styrningsrapport har upprättats. Upplysningar har lämnats i enlighet med Kod för 

kooperativ styrning kapitel 10. 
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Kommentar inför stämman 2018: 

Men anledning av att: 

• den Kod som beslutades på stämman 2017 kommer att bli fullt ut implementerad under 2018  

• det pågår ett projektarbete inom ramen för Svensk Kooperation under 2018 (där KF deltar) med 
uppdraget att ta fram ett förslag på generisk Kod för kooperativa företag 

• den referenskod som finns (Bolagstyrningskoden för börsbolag) inte ändrats sedan december 2016 

föreslås att stämman fastställer att befintlig kod ska gälla även för 2018. 
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I. KOD FÖR KOOPERATIV STYRNING   

1  Syfte och utgångspunkter 

I syftet att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av 
bolagsstyrningen i dessa bolag har Svensk kod för bolagsstyrning etablerats som norm på den svenska 
marknaden. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god 
bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. Denna norm är emellertid inte tvingande utan kan frångås på 
enskilda punkter förutsatt att bolaget för varje avvikelse redovisar hur man gjort i stället och motiverar 
varför (följa eller förklara). Därigenom ges marknadens aktörer möjlighet att själva ta ställning till hur de 
ser på den lösning bolaget valt. 
 
Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening (”KF”) har valt att ta fram en första version av Kod för 
kooperativ styrning. Kod för kooperativ styrning har samma syfte som Svensk Kod för bolagsstyrning. 
Medlemmarna i en ekonomisk förening har ett intresse av att styrningen av verksamheten säkerställs på 
ett systematiskt och transparant sätt. Dock vill vi undvika regler som främst är till för börsbolag och 
istället utgå från att komplettera föreningslagens bestämmelser med en kod som stärker den 
kooperativa styrningen. Grundläggande struktur och delar av gällande Svensk kod för bolagsstyrning 
finns med i denna första version av koden som avgränsas till att omfatta KF. Tyngdpunkten ligger på att 
definiera den kooperativ styrningens innehåll och den information och rapportering som krävs för att 
våra medlemmar och övriga intressenter ska få en så transparent redovisning som möjligt. Dessutom är 
det angeläget att säkerställa att medlemmarnas representation utövas på ett självständigt sätt så att 
medlemmarnas intressen och föreningens syfte inte riskerar att åsidosättas. Därför är det viktigt att 
representanterna i respektive organ är kapabla att självständigt upprätthålla förtroendeuppdragen 
baserat på föreningslagen, stadgar och denna kod.  
Ambitionsnivån är att Kod för kooperativ styrning ska utvecklas till att bli en gemensam kod för de 
konsumentföreningar som är medlemmar i KF.  Vidare är ambitionsnivån att, efter samverkan med 
andra kooperativa företag, kunna utveckla koden till att bli Svensk Kod för kooperativ styrning för att 
därigenom etablera en gemensam styrningsstandard för kooperativa företag i Sverige. 
 
KF definierar en väl fungerande kooperativ styrning som ett tillstånd när en kooperativ organisation 
 – eller flera kooperativa organisationer tillsammans – arbetar för att uppnå medlemsnytta genom en 
ändamålsenlig styrningsstruktur som får en stark genomförandeförmåga tack vare att inflytande och 
mandat för beslutskraft är säkerställda.   
 
Styrningsstrukturen kännetecknas av en hög grad av transparens där samarbete och lojalitet premieras.  
Affärsmodellen möjliggör ett tydligt målinriktat arbete för att åstadkomma medlemsnytta baserat på en 
uthållig förmåga att uppnå vinst. Vinstens syfte är att säkerställa den långsiktiga förmågan att skapa 
medlemsnytta.   
  
Utvärdering verifierar att medlemsnyttan uppnås, finansiell stabilitet upprätthålls och konkurrenskraften 
stärks. 
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II. DEN SVENSKA MODELLEN FÖR FÖRENINGSSTYRNING   

Föreningsstyrningen i svenska föreningar regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Till 
regelverket hör i första hand föreningslagen och årsredovisningslagen. Föreningslagen innehåller 
grundläggande regler om föreningens organisation. I lagen anges vilka organ som ska finnas i 
föreningen, vilka uppgifter respektive organ har och vilket ansvar de personer har som ingår i 
föreningsorganen.  

Av föreningslagen följer att det i föreningen ska finnas tre beslutsorgan, föreningsstämma, styrelse och 
verkställande direktör, vilka står i ett hierarkiskt förhållande till varandra. Det ska också finnas ett 
kontrollorgan, revisor, som utses av föreningsstämman.                           

1  Föreningsstämma  

Det forum där ägarnas/medlemmarnas inflytande utövas är föreningsstämman, som är föreningens 
högsta beslutande organ. Föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång 
för att besluta om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt om vinst- eller 
förlustdispositioner. Stämman ska också besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
den verkställande direktören. Beslut ska även fattas i övriga ärenden som enligt lag eller stadgar 
ankommer på stämman, till exempel val av styrelseledamöter och revisor. Även styrelsearvoden och 
revisionsarvoden ska fastställas av stämman. Föreningsstämmans beslut fattas genom omröstning vid 
vilken varje ombud har en röst.  
  

2  Styrelse  

Styrelsen ska svara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Den 
mycket vida beslutskompetens som lagen tillerkänner styrelsen begränsas i förhållande till stämman i 
första hand av de bestämmelser i lagen som ger stämman exklusiv beslutanderätt i vissa frågor, 
exempelvis i fråga om ändring av stadgar, val av styrelse och revisorer samt fastställelse av balans- och 
resultaträkning. 
  
Styrelsen är i sin förvaltning emellertid skyldig att rätta sig efter särskilda föreskrifter som kan ha 
meddelats av föreningsstämman, förutsatt att föreskriften i fråga inte strider mot lagen om ekonomiska 
föreningar eller stadgarna.  
 
Styrelsen kan delegera uppgifter till personer inom eller utom styrelsen men inte avbörda sig det yttersta 
ansvaret för föreningens organisation och förvaltning eller skyldigheten att sörja för en betryggande 
kontroll av föreningens ekonomiska förhållanden. Styrelsen är vid en sådan delegation skyldig att 
handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.  
 
Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Finns det i styrelsen en 
arbetsfördelning mellan ledamöterna, ska också den framgå av arbetsordningen, något som 
aktualiseras exempelvis om det i styrelsen finns utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst 
område, till exempel ett revisionsutskott. Styrelsen kan även delegera beslutanderätt till ett sådant 
utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. 
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Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter, och en av dessa ska utses till ordförande. Ordföranden har 
ett särskilt ansvar för att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter.  
  

4 Verkställande direktör 

Föreningens verkställande direktör ska sköta den löpande förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till 
omfattningen och arten av föreningens verksamhet är av osedvanligt slag eller stor betydelse faller inte 
under den löpande förvaltningen. Verkställande direktören är skyldig att bereda och inför styrelsen 
föredra frågor som ligger utanför den löpande förvaltningen. Styrelsen ska meddela skriftliga 
instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för denna bedömning ska samlas in och 
rapporteras till styrelsen. 
 
Verkställande direktören är underordnad styrelsen. Styrelsen kan ge verkställande direktören 
anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande 
direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av lagen om ekonomiska 
föreningar och stadgarna. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande 
förvaltningen. 
  
Verkställande direktören bör inte ingå i styrelsen. Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra 
sig vid styrelsens sammanträden såvida inte styrelsen i ett särskilt fall bestämmer något annat. 
 

5  Revisor   

Föreningens revisor utses av föreningsstämman för att granska dels föreningens årsredovisning, 
koncernredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn i 
föreningen har således sitt uppdrag från och rapporterar till föreningsstämman och får inte låta sig 
styras i sitt arbete av styrelsen eller föreningsledningen. 
  
Revisorernas rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet ska särskilt anges om 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning, och om förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Om det i årsredovisningen inte har lämnats 
sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, ska revisorn ange detta 
och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. Bland revisorns uppgifter ingår att 
uttala huruvida årsstämman bör godkänna balansräkningen och resultaträkningen och huruvida 
dispositionen av föreningens vinst eller förlust bör godkännas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
  
Revisorn ska också rapportera om styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. 
Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att styrelseledamot eller den verkställande 
direktören på annat sätt handlat i strid med föreningslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller 
stadgarna.  
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III. REGLER FÖR KOOPERATIV STYRNING  

1  Föreningsstämma   

Ägarnas/medlemmarnas inflytande i utövas vid föreningsstämman, som är föreningens högsta 
beslutande organ. Föreningsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att 
förutsättningar skapas för ägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt. 
  

1.1 När datum och ort för föreningsstämma har fastställts ska uppgift om detta utan dröjsmål, inför 
årsstämma senast sex (6) månader före årsstämma, lämnas på föreningens webbplats. Där ska 
även framgå vid vilken tidpunkt en begäran från medlem att få ett ärende behandlat på stämman 
ska ha inkommit för att kunna tas in i kallelsen.  
 

1.2 Vid föreningsstämma ska styrelsens ordförande och så många av de övriga styrelseledamöterna 
närvara att styrelsen är beslutför. Verkställande direktören ska närvara. 

  
Vid årsstämma ska minst en ledamot av föreningens valberedning, minst en av föreningens 
revisorer samt såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter närvara.  
 

1.3 Föreningens valberedning ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Förslaget ska 
presenteras i kallelsen till stämman.  
 

1.4 Om ombudens sammansättning så motiverar, och det är försvarbart med hänsyn till föreningens 
ekonomiska förutsättningar, ska simultantolkning av stämma till annat språk än svenska erbjudas 
och hela eller delar av stämmomaterialet översättas. Detsamma gäller stämmoprotokollet. 

 
1.5 Till justerare av protokoll från föreningsstämma ska utses ombud som inte är styrelseledamot eller 

anställd i föreningen. 
 

2  Valberedning 

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd, 
strukturerad och bekantgjord process, som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.
  

Valberedningen är föreningsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val- 
och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. 
Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga medlemmars intresse 
och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska 
innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.  
 

2.1 Föreningen ska ha en valberedning.  

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och 
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska 
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vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag i enlighet med 4.1 särskilt beakta 
kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. 

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. 
  

2.2 Föreningsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses.
  
Beslutet ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen 
innan dess arbete är slutfört. 
  

2.3 Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.  

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara självständiga i förhållande till föreningen och 
föreningsledningen. Verkställande direktören eller annan person från föreningsledningen ska inte 
vara ledamot av valberedningen.  

Minst en av valberedningens ledamöter ska vara självständig i förhållande till den i föreningen 
röstmässigt största medlemmen. 

2.4 Styrelseledamöter kan inte ingå i valberedningen. 

2.5 Föreningen ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på föreningens webbplats 
lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen. Om ledamot lämnar valberedningen 
ska uppgift om detta lämnas. Utses ny ledamot ska motsvarande information om den nya 
ledamoten lämnas.  

På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur ägare/medlem kan lämna förslag till 
valberedningen. 
  

2.6 Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till föreningsstämma där styrelse eller 
revisorsval ska äga rum samt på föreningens webbplats. 

  
I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på föreningens webbplats lämna ett 
motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om 
styrelsens sammansättning i 4.1. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av 
kravet i 4.1 på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Om avgående verkställande direktör 
föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som 
verkställande direktör ska även detta motiveras. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse 
för hur valberedningens arbete har bedrivits.  

På webbplatsen ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval uppgift lämnas 
om : 

 födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,  
 uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag, 
 huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som självständig i förhållande till 

föreningen och föreningsledningen respektive större medlemmar i föreningen enligt 4.4 och 4.5, 
varvid valberedningen ska motivera sitt ställningstagande om ledamot betecknas som 
självständig när omständigheter föreligger som gör att självständighet skulle kunna ifrågasättas, 
samt  
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 vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.  

2.7 Valberedningen ska på föreningsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera och 
motivera sina förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i 4.1. 
Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 4.1 om att en jämn 
könsfördelning ska eftersträvas.  
 

3  Styrelsens uppgifter   

Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta föreningens angelägenheter 
på ett sådant sätt att medlemmarnas intressen tillgodoses på bästa möjliga sätt. 
 
3.1 I styrelsens uppgifter ingår bland annat att:  
 fastställa föreningens övergripande mål och strategi,  

 
 tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktör,   

 
 se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av föreningens 

verksamhet och de risker för föreningen som dess verksamhet är förknippad med, 
 

 se till att det finns en tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och andra 
regler som gäller för föreningens verksamhet samt föreningens efterlevnad av interna riktlinjer, 
samt 
 

 säkerställa att föreningens informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant 
och tillförlitlig.  

3.2 Styrelsen ska godkänna väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför föreningen. 

3.3 Om föreningen har dotterföretag ska föreningens styrelse utgöra valberedning för tillsättningen av  
dotterföretagens styrelser. 

  

4  Styrelsens storlek och sammansättning   

Styrelsen ska ha en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta föreningens 
angelägenheter med integritet och effektivitet.   

4.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de 

föreningsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn köns-
fördelning ska eftersträvas.  

4.2 Suppleanter till föreningsstämmovalda styrelseledamöter ska inte utses.  

4.3 Ingen föreningsstämmovald styrelseledamot får arbeta i föreningens ledning eller i ledningen av 
föreningens dotterbolag.   
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4.4 Majoriteten av de föreningsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara självständiga i förhållande 
till föreningen och föreningsledningen.  

För att avgöra en ledamots självständighet ska en samlad bedömning göras av samtliga 
omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens självständighet i förhållande till 
föreningen eller föreningsledningen, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i 
bedömningen: 

 om ledamoten är verkställande direktör eller under de fem senaste åren har varit verkställande 
direktör i föreningen eller ett närstående företag, 
 

 om ledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget 
från föreningen eller ett närstående företag eller från någon person i föreningsledningen, 
 

 om ledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare i, eller som anställd deltagit i 
revisionen av föreningen hos, föreningens eller ett närstående företags nuvarande eller 
dåvarande revisor, 
 

 om ledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i bolags-/förenings-
ledningen eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons 
direkta eller indirekta mellanhavanden med föreningen har sådan omfattning och betydelse att 
de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses självständig. 

Med närstående företag avses företag där föreningen direkt eller indirekt innehar minst tio procent 
av aktierna eller andelarna eller rösterna eller en ekonomisk andel som ger rätt till minst tio procent 
av avkastningen. Om föreningen äger mer än 50 procent av aktierna eller andelarna eller rösterna i 
ett annat företag anses föreningen indirekt inneha det senare företagets ägande i andra företag. 

4.5 Minst två av de styrelseledamöter som är självständiga i förhållande till föreningen och 
föreningsledningen ska även vara självständiga i förhållande till föreningens större medlemmar. 

För att avgöra en ledamots självständighet ska omfattningen av styrelseledamotens direkta och 
indirekta relationer med större medlemmar vägas in i bedömningen.  En styrelseledamot som är 
anställd eller styrelseledamot i en förening som är en större medlem ska inte anses vara 
självständig. 

Med större medlem avses förening och/eller medlemsgruppering som direkt eller indirekt 
kontrollerar tio procent eller mer av insatserna eller rösterna i föreningen.  

4.6 Den som nomineras till styrelseledamot ska förse valberedningen med erforderligt underlag för 
bedömning av eventuell beroendeställning enligt 4.4 och 4.5.  

4.7 Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av nästa årsstämma. 
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5  Styrelseledamots uppdrag   

Styrelseledamot ska ägna uppdraget den tid och omsorg och tillägna sig den kunskap som erfordras för 
att tillvarata föreningens och dess medlemmars intresse. Varje ledamot ska agera självständigt och med 
integritet och se till förenings och samtliga medlemmars intresse.   

5.1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och begära den 
information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda 
beslut.  

5.2 Styrelseledamot ska fortlöpande tillägna sig den kunskap om förenings verksamhet, organisation, 
marknader m.m. som erfordras för uppdraget.  
 

6  Styrelseordförande   

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs 
effektivt.  

6.1 Styrelsens ordförande ska väljas av föreningsstämman. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under 
mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden fram till dess ny ordförande valts av 
föreningsstämman.  

6.2 Om styrelsens ordförande har stadigvarande uppdrag för föreningen utöver ordförandeuppdraget 
ska arbetsfördelningen mellan ordföranden och verkställande direktören klargöras i styrelsens 
arbetsordning och instruktion för verkställande direktören.  

6.3 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina 
åligganden. Ordföranden ska särskilt   

 organisera och leda styrelsens arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens 
arbete, 
  

 se till att ny styrelseledamot genomgår erforderlig introduktionsutbildning samt den utbildning i 
övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig,  
 

 se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om föreningen, 
 

 tillsammans med övriga styrelseledamöter och föreningens tjänstemän ansvara för kontakter 
med medlemmarna i ägarfrågor och förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen, 
 

 se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, 
 

 efter samråd med verkställande direktören och eventuellt presidium fastställa förslag till 
dagordning för styrelsens sammanträden, 
  

 kontrollera att styrelsens beslut verkställs, samt  
 

 se till att styrelsens arbete årligen utvärderas. 
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7  Styrelsens arbetsformer   

Formerna för styrelsens arbete ska fastställas av styrelsen och vara tydliga och väl dokumenterade. För 
att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut ska verkställande direktören förse styrelsen med 
erforderligt underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträden.  
 

7.1 Styrelsen ska minst en gång per år pröva styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande 
direktören och rapporteringsinstruktion med avseende på aktualitet och relevans.  

7.2 Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka 
arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska 
rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina sammanträden och protokollen ska 
tillhandahållas styrelsen.  

7.3 Styrelsen ansvarar för att föreningen har god intern kontroll. Styrelsen ska se till att föreningen har 
formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern 
kontroll efterlevs samt att föreningens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse 
med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och praxis.  

Om föreningen inte har en särskild granskningsfunktion (internrevision) ska styrelsen årligen 
utvärdera behovet av en sådan funktion och i beskrivningen av den interna kontrollen i 
föreningsstyrningsrapporten motivera sitt ställningstagande.  

7.4 Beskrivningen av den interna kontrollen ska även omfatta styrelsens åtgärder för att följa upp att 
den interna kontrollen i samband med den finansiella rapporteringen och att rapporteringen till 
styrelsen fungerar.   

7.5 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av verkställande direktören eller annan person 
från föreningsledningen, träffa föreningens revisor.  
 

8  Utvärdering av styrelse och verkställande direktör   

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verkställande 
direktörens prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.  

8.1 Styrelsen ska årligen genom en systematisk och strukturerad process utvärdera styrelsearbetet 
med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Resultatet av utvärderingen ska 
redovisas för valberedningen. 

Föreningsstyrningsrapporten ska ange hur styrelseutvärderingen genomförts och redovisats. 
 

8.2 Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per år ska 
styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen från föreningsledningen ska närvara.
  



12 
 

9  Ersättningar till ledande befattningshavare    

Föreningen ska ha formaliserade och bekantgjorda processer för beslut om ersättningar till ledande 
befattningshavare.  

Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska utformas med syfte att 
säkerställa föreningens tillgång till befattningshavare med den kompetens föreningen behöver till för 
föreningen anpassade kostnader och så att de får för verksamheten avsedda effekter.  

9.1 Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att:  

 bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för föreningsledningen, 
  

 följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för 
föreningsledningen, samt 
  

 följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 
som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer 
i föreningen. 

9.2 Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga föreningsstämmovalda ledamöter 
ska vara självständig i förhållande till föreningen och föreningsledningen.   

Om styrelsen finner det mer ändamålsenligt kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets 
uppgifter. 
 

9.3 Ersättningsutskott eller styrelse som anlitar extern uppdragstagare för sitt arbete ska försäkra sig 
om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande till andra uppdrag som denne kan ha för 
föreningen eller föreningsledningen.  

 
9.4 Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med 

syfte att främja föreningens långsiktiga värdeskapande.  

9.5 För rörliga ersättningar som utgår kontant ska gränser för det maximala utfallet fastställas.
  

9.6 Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp 
motsvarande den fasta lönen för två år. 

  

10  Information om kooperativ styrning  

Styrelsen ska årligen i en Kooperativ styrningsrapport och på sin webbplats informera medlemmar om 
hur den kooperativa styrningen i föreningen fungerar och hur föreningen tillämpar Kod för kooperativ 
styrning. Den kooperativa styrningsrapporten bör vara inriktad på föreningsspecifika förhållanden och 
behöver inte återge innehållet i gällande rätt eller annan reglering. 

Ambitionsnivån för den kooperativa styrningen är att den ska vara väl fungerande och det är detta som 
ska vara utgångspunkten för det som redovisas i den kooperativa styrningsrapporten. Det innebär att 
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det ska framgå vilka aktiviteter som planeras för att säkerställa alternativt åstadkomma en väl 
fungerande kooperativ styrning.  

10.1 Föreningen ska i den kooperativa styrningsrapporten, för varje regel i koden som den har avvikit 
från:  

 redovisa denna avvikelse,   
 ange skälen för avvikelsen, samt 
 beskriva den lösning som valts i stället. 

 
10.2 Utöver vad som stadgas i lag, ska följande uppgifter lämnas i den kooperativ styrningsrapporten, 

om de inte framgår av årsredovisningen:  

 sammansättningen av föreningens valberedning.  
 

 för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som anges i 2.6 tredje stycket,
  

 arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, 
inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive ledamots närvaro vid styrelse-
sammanträden,  
 

 sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott och 
respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden, 
 

 hur styrelseutvärderingen genomförts och redovisats,  
 

 beskrivning av den interna kontrollen enligt 7.3 tredje stycket och 7.4,  
 

 för verkställande direktören,  
 födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,  
 väsentliga uppdrag utanför föreningen, och  
 eget eller närstående fysisk eller juridisk persons delägarskap i företag som föreningen har 

betydande affärsförbindelser med  

10.3 Föreningen ska på sin webbplats göra de tre senaste tre årens kooperativa styrningsrapporter 
tillgängliga tillsammans med den del av revisionsberättelsen som behandlar den kooperativa 
styrningsrapporten alternativt revisorns skriftliga yttrande över rapporten.  

Vidare ska gällande stadgar finnas tillgänglig tillsammans med den information som enligt koden 
ska lämnas eller finnas tillgänglig på webbplatsen.  Vidare ska aktuell information lämnas 
avseenden:  

 uppgift om styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor, samt 
 

 en redogörelse för föreningens system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare.  

På föreningens webbplats ska dessutom styrelsen, senast tre veckor före årsstämman, lämna en 
redovisning av resultatet av den utvärdering som skett enligt 9.1 andra och tredje punkterna. 
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