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Protokoll fört vid årsmöte för direktanslutna medlemmar, §§ 1-14
på Vår Gård Saltsjöbaden den 24 februari 2018

§1

Öppnande av årsmötet

Kenneth Östberg, ordförande för styrgruppen, hälsade alla
välkomna och öppnade årsmötet.

§2

Val av mötesordförande

Matz Svensson valdes till ordförande för årsmötet.

§3

Val av sekreterare

Therese Magnusson valdes till årsmötets sekreterare att föra
protokollet.

§4
Calle Åkerstedt och Rigmor Larsson valdes till protokolljusterare
tillika rösträknare.

§5

Val av två
protokolljusterare tillika
rösträknare

Fastställande av
röstlängd

Röstlängd hade upprättats via avprickning av
ägarombuden/ersättare i samband med registrering. 67
röstberättigade ägarombud/ersättare var närvarande.
Årsmötet godkände det angivna förfarandet och fastställde
röstlängden.
Bilaga 1, Röstlängd.

§6

Fråga om kallelsen har
skett i behörig ordning

Ordföranden konstaterade att enligt styrdokumentet ska kallelse till
årsmötet skickas senast två veckor före sammanträdesdagen. Sådan
kallelse har sänts till alla ägarombud, ersättare och valberedare den
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9 februari, vilket är två veckor före mötet. Information om att
årsmötet äger rum detta datum har även varit ute sedan i oktober
under kandideringsperioden
Årsmötet förklarade sig kallat i behörig ordning.

§7

Fastställande av
dagordning

Ordföranden konstaterade att förslag till dagordning varit utsänt
tillsammans med kallelsen.
Årsmötet beslutade att fastställa föreliggande förslag till
dagordning.
Bilaga 2, Möteshäftet sida 3.

§8
Fanny Persson, medlemschef, informerade om verksamheten det
gångna året och enligt följande.
-

-

-

-

Information om
verksamheten det gångna
året

Sammanställningar över vilka aktiviteter som ägarombuden
hade rapporterat in under de fyra kvartalen 2017
presenterades.
Årsmötet fick ett häfte utdelat- ” COOPS GRÖNA SIDOR” vilket är
användbart om ägarombuden önskar skapa en aktivitet
avseende hållbarhet.
Valet till ägarombud berördes och det informerades om att alla
stora föreningar i Sverige nu har ägarombud. Detta inkluderar
även franchisebutikerna. 60 807 personer röstade totalt vilket
utgör 2,4% av antalet röstberättigade. Målet var 2%, utifrån
tidigare års resultat.
De tre valfilmerna till ägarombud visades och presentation
avslutades med en allmän applåd för ägarombuden.

Årsmötet efterfrågade hur många personer som röstade per butik
och att dessa siffror skulle skickas ut till respektive ägarombud per
e-mail. Fanny Persson skulle se till att så skedde.

§9

Val av ledamöter till
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styrgruppen
Susanne Simonsson, ledamot i valberedningen, presenterade
valberedningen för styrgruppens förslag.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag enligt
följande.
Ordförande
Vice ordförande

Kenneth Östberg
Annette Andersson
Lenneke Sundblom
Jan-Olov Karlsson
Siv Palmgren
Eva Lindh
Thomas Holm
Stefan Hedetoft
Johnny Geller

Västeråskretsen
Ystadkretsen
Uppsalakretsen
Eskilstuna/
Nyköpingskretsarna
Örebrokretsen
Norrköping/
Linköpingskretsarna
Helsingborgskretsen
Lundakretsen
Malmökretsen

§ 10

Val av övriga ombud till
KF:s stämma

Susanne Simonsson, ledamot i valberedningen, presenterade
valberedningen för styrgruppens förslag.
Astrid Mäkitalo föreslog nr 35 på listan, Vivvi Ristevska, som
ordinarie ombud istället för suppleant.
Percy Nattfalk, nr 23 på listan, uppgav att han gärna ville bli vald
som suppleant istället för ordinarie ombud.
Susanne Simonsson, ledamot i valberedningen, uppgav att
valberedningen för styrgruppens förslag var att nr 35, Vivvi
Ristevska, ska väljas till ordinarie ombud och att nr 23, Percy
Nattfalk, ska väljas till suppleant. Hon ville dock göra årsmötet
uppmärksamt på att detta innebar att det ej längre var helt jämn
könsfördelning bland ombuden.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag med den
justeringen att nr 35, Vivvi Ristevska, väljs till ordinarie ombud och
att nr 23, Percy Nattfalk, väljs till suppleant.
Bilaga 2, Möteshäftet sida 5.
§ 11

Val av valberedning för
styrgruppen
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Kenneth Östberg, ordförande för styrgruppen och ledamot i KF:s
styrelse, presenterade styrelsens förslag.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag enligt följande.
OMVAL
Susanne Simonsson
Torbjörn Lövendahl
Mikael Sanfridsson, förslag till sammankallande
NYVAL
Jonas Åkerman

§ 12

Behandling av motioner

Det fanns 15 inkomna motioner att behandla.
Fairtrademärkta miljöbärkassar
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.

Motion 1

Jan Olov Karlsson, ledamot i styrgruppen, redogjorde för
styrgruppens utlåtande. Han informerade om att Coop redan hade
tagit fram en miljöbärkasse vilket var anledningen till att
styrgruppen föreslagit att motionen skulle avslås. Kassen
förevisades på mötet.
Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att avslå motionen

Bilaga 2, Möteshäftet sida 9.

Framtidens kooperatörer inom KF/Coop
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.

Årsmötet beslutade:

Motion 2
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-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att anse motionen besvarad

Bilaga 2, Möteshäftet sida 11.

Ett klimatsmart bonusprogram där flygresor ersätts med
klimatvänligare alternativ som tåg, buss och cykelförmåner
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.

Motion 3

Siv Palmgren, ledamot i styrgruppen, kommenterade styrgruppens
förslag och informerade om att Coop hade slutit avtal med SJ som
kommer att pågå under ett halvår från april.
Katarina Persson uppgav att hon ansåg att Coop ska exkludera alla
flygresor ur sitt medmera-bonusprogram till dess att alla flygresor
har blivit miljövänliga. Hon yrkade därför att årsmötet skulle rösta
för bifall till motionen.
Ordföranden redogjorde för de två olika förslagen till beslut.
Voteringen begärdes och försöksvotering genomfördes genom att
årsmötet höll upp sina röstkort.
Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att avslå motionen

Bilaga 2, Möteshäftet sida 13.

Kooperativa Förbundet/Coop nyttjande
av eventuella utländska banker
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.
Jan Lennartsson yrkade bifall till styrgruppens utlåtande men ville
att det skulle noteras i protokollet att han ansåg att KF:s styrelse bör
arbeta för att skapa en gemensam kooperativ bank med
motiveringen ”Är vi stora så är vi starka”.

Motion 4
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Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att avslå motionen

Bilaga 2, Möteshäftet sida 15.

Icke-valsalternativ i Coops poängshop
Poängsystemet
Medlemspunkten
Motionerna 5-7 behandlades gemensamt.
Ordföranden redogjorde i korthet för insända motioner och
styrgruppens yttranden över motionerna.
Kenneth Österberg, ordförande för styrgruppen, kommenterade
styrgruppens utlåtande avseende de tre motionerna.
Eine Ikonen uppgav att hon ansåg att det ska vara lika poäng för alla
med anledning av att alla har olika förutsättningar beroende på om
man t.ex. har ett ensamhushåll eller familj. Hon yrkade bifall till
motion nr 6 och 7.
Christian Strzyz uppgav att han ansåg att det nuvarande
poängsystemet var orättvist och yrkade bifall till motion nr 5 och 6.
Calle Åkerstedt uppgav att han ansåg att personalen i kassan bör
kunna se poängen på kortet så att personalen därigenom kan
kommunicera med kunden avseende detta. Han yrkade bifall till
motion nr 7.
Kenneth Östberg, ordförande för styrgruppen, kommenterade de
framförda åsikterna och uppgav att Coop såg en positiv trend i
medlemsprogrammet som nu funnits i tre år.
Ulla Persson uppgav att hon ansåg att de möten och samtal hon fått
till med kunderna vid Medlemspunkten har varit väldigt värdefulla.
Hon yrkade bifall till styrgruppens utlåtande.
Silke Frank uppgav att hon ansåg att det vore bra om man kan
förenkla att ta ut poängen i kassan. Hon ansåg att trappan ska starta
på 1 poäng istället för 0,5 poäng.

Motion 5
Motion 6
Motion 7
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Rigmor Larsson uppgav att hon ansåg att Coop sviker den trogna
skaran som har varit med och byggt upp
Konsum/Coop och som är bäst på att sprida informationen vidare
till barn och barnbarn. Hon yrkade bifall till motion nr 6.
Bo Blideman uppgav att kunderna anser att poängsystemet är för
komplicerat. Coop bör ha ett system som folk upplever som roligt,
enkelt och smart. Han yrkade bifall till motion nr 6 och 7.
Solveig Samuelsson yrkade bifall till styrgruppens utlåtande.
Henric Carlsson uppgav att han som småbarnsförälder älskar det
nya medlemsprogrammet samt samarbetet med Polarn & Pyret.
Han yrkade bifall till styrgruppens utlåtande.
Katarina Persson yrkade bifall till motion nr 5.
Lucas Lennartsson uppgav att han ville ge ett medskick till
styrgruppen att göra det tydligare för de kunder som inte använder
kassan utan Shopexpress. Det kan t.ex. stå ett meddelande i
Shopexpress och/eller på kvittot avseende poängen.
Kenneth Östberg, ordförande i styrgruppen, uppgav att styrgruppen
tar med sig denna fråga angående förtydligande i Shopexpress och
på kvitton. Han uppgav även att styrgruppen har haft långa
diskussioner avseende dessa tre motioner men att det ej är möjligt
att ändra på medlemsprogrammet igen så kort tid efter den förra
ändringen. Det har dock skett förenklingar i det nuvarande
medlemsprogrammet sedan det infördes.
Rigmor Larsson uppgav att det visserligen har blivit enklare med
den nya medlemspunkten men att detta även kunde bero på dess
nya placering efter ombyggnaden i den aktuella butiken. Hon
uppgav även att hon ansåg att det ska vara samma procentsats för
alla oberoende av hur mycket man handlar. De som handlar mer
kommer ändå få mer rabatt.
Calle Åkerstedt uppgav att han ansåg att styrgruppen hade tagit för
lätt på dessa tre motioner. Han yrkade fortfarande bifall till motion
nr 7 och nu även till motion nr 5.
Gustav Holmlund uppgav att han ej ansåg att Coop bör ändra i
medlemsprogrammet igen. Det är bättre att ha kvar programmet
som det är för att inte ytterligare förvirra medlemmarna. Han ville
ge ett medskick till styrgruppen att de ska se över om det är möjligt
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att se totalpoängen på kvittot och i kassan. Han yrkade bifall till
styrgruppens utlåtande.
Omröstning motion nr 5-7
Motion 5
Ordföranden redogjorde för de två olika förslagen till beslut.
Votering begärdes och försöksvotering genomfördes genom att
årsmötet höll upp sina röstkort.
Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KFs styrelse att föreslå KFs
stämma
att avslå motionen

Motion 6
Ordföranden redogjorde för de två olika förslagen till beslut.
Votering begärdes och försöksvotering genomfördes genom att
årsmötet höll upp sina röstkort.
Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KFs styrelse att föreslå KFs
stämma
att avslå motionen

Motion 7
Ordföranden redogjorde för de två olika förslagen till beslut.
Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KFs styrelse att föreslå KFs
stämma
att avslå motionen

Bilaga 2, Möteshäftet sida 17-19.
5 % på tisdagar
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.

Motion 8
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Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att avslå motionen

Bilaga 2, Möteshäftet sida 22.

Varför syns det inte i marknadsföringen
vilken typ av företag Coop är?
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.

Motion 9

Asko Laakso uppgav att Coop hade lagt ned många affärer i Uppsala.
Han var inte nöjd med den utveckling som har skett inom
kooperationen utan anser att Coop bör ta upp kampen med Willys
och Citygross. Han yrkade bifall till styrgruppens utlåtande.
Gustav Holmlund uppgav att han inte ansåg att Coop ska lägga sig i
vad kunderna äter utan vill ha färre pekpinnar från Coops sida. Han
yrkade bifall till styrgruppens utlåtande.
Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att bifalla motionen

Bilaga 2, Möteshäftet sida 23.

MedMera Bank, en bank för bosparande och bolån
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.
Lucas Lennartsson uppgav att han ansåg att det tog för lång tid att
föra över pengar till Coop-kortet. Han ville ge ett medskick till
styrgruppen att se över detta. Han yrkade bifall till styrgruppens
utlåtande.
Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s

Motion 10
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-

stämma
att anse motionen besvarad

Bilaga 2, Möteshäftet sida 25.

Medlemsdag
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.

Motion 11

Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att avslå motionen

Bilaga 2, Möteshäftet sida 27.

Storpack av ekologiska varor samt utfasning av
plastförpackade ekologiska frukter och grönsaker
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.

Motion 12

Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att anse motionen besvarad

Bilaga 2, Möteshäftet sida 29.

Klimatsmartare parkering utanför Coopbutikerna
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.
Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att anse motionen besvarad

Bilaga 2, Möteshäftet sida 31.

Motion 13
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Deltagande i planeringsprocesser PBL
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.

Motion 14

Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att avslå motionen

Bilaga 2, Möteshäftet sida 33.

Lokal medlemskommunikation
Ordföranden redogjorde i korthet för insänd motion och för
styrgruppens yrkande över motionen.
Jan Lennartsson uppgav att det inte var bra att ägarombuden inte
har möjlighet att sätta upp egna meddelanden till kunderna eller
trycka upp egna foldrar eftersom man måste följa Coops typsnitt etc.
Kenneth Östberg, ordförande i styrgruppen, uppgav att de ska se till
att Pia Carlsson Thörnqvist bjuds in för att berätta om det arbete
som pågår avseende varumärket. Han uppgav även att det finns
behov av tydligare information till ägarombuden avseende hur de
kan använda sig av marknadsföringskanaler såsom t.ex. Facebook.
Motionen sätter fingret på att vi måste bli bättre på att
kommunicera med varandra avseende detta. Han uppgav att
styrgruppen vidhåller sitt utlåtande.
Fanny Persson, medlemschef, uppgav att Coop Marknad håller på
att ta fram affischer samt att det är tillåtet för ägarombuden att ta
fram anslag till butikerna men att man då måste använda Coops
mall.
Roland Karlsson påpekade att personuppgiftslagen, och den
kommande dataskyddsförordningen, inskränker möjligheten att
hantera personuppgifter.
Conny Bergkvist uppgav att han ville ha direktkontakt med
medlemmarna genom att få deras e-postadress och att få en egen
Facebook-sida. Han hade istället använt Vi i Tystberga för att ge
information till medlemmarna. Anledningen till varför han skrev
motionen var för att få litet friare tyglar att jobba med
kommunikation inom Coop. Han yrkade bifall till motionen.

Motion 15
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Årsmötet beslutade:
-

att årsmötet rekommenderar KF:s styrelse att föreslå KF:s
stämma
att avslå den första att-satsen
att anse den andra att-satsen besvarad

Bilaga 2, Möteshäftet sida 35.

§ 13

Övriga frågor

Astrid Mäkitalo, uppgav att det hade lagts ned många Coop-butiker i
Uppsala men att det inte hade öppnats några nya. ICA öppnar
däremot många nya butiker i Uppsala.
Katarina Persson uppgav att hon efter en höftoperation hade märkt
att det var väldigt svårt att hantera Coops kundvagnar. Vagnarna är
svåra att styra och att svänga med.
Kenneth Östberg, ordförande i styrgruppen, uppgav att alla
naturligtvis ska ha möjlighet att handla i Coops butiker och därmed
kunna hantera kundvagnarna.
Lena Näslund uppgav att hon ansåg att alla handlingar som skickas
ut från KF/Coop är för lika varandra och att det var svårt att se
skillnad, t.ex. mellan handlingarna inför årsmötet och handlingarna
till KF:s stämma.
Kenneth Östberg, ordförande i styrgruppen, uppgav att styrgruppen
ska se över frågan.

§ 14
Årsmötet avslutas
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Stockholm dag som ovan,
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_______________________________
Matz Svensson
Ordförande

Justeras:

_______________________________
Calle Åkerstedt

_______________________________
Rigmor Larsson

Bilageförteckning
Nr

Bilaga

1
2

Röstlängd
Möteshäftet

_______________________________
Therese Magnusson
Protokollsekreterare

