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ARBETSORDNING OCH DAGORDNING 
FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING  
 
9:00-9:30 Registrering till stämman 
10:00  Stämmans öppnande 
13:00  Stämman avslutas 
 
 
 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING  
 
1. Stämmans öppnande   
 
2.        Stämmans godkännande av att ombud kan delta via tekniska hjälpmedel samt att  
 utomstående kan närvara vid stämman 
  
3. Val av stämmans funktionärer 
 a)  ordförande 
 b) anmälan av ordförandens val av sekreterare 
 c) minst två protokolljusterare 
 d) minst två rösträknare 
 
4. Fastställande av röstlängd 
 
5. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning 
 
6. Fastställande av dagordning 
 
7. Information om KFs verksamhet, ekonomi och framtidsplaner och om  
 konsumentkooperationen i övrigt 
 
8. Framläggande av årsredovisningen för KF och koncernredovisningen för  
 KF med dotterföretag   
 
9. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen 
 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för KF samt koncernresultat  

och koncernbalansräkning 
 
11. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för KF 
 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd 
 
13. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställnings- 
 villkor för KFs ledning 
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14.  Fastställande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda som valts av 
 stämman eller utgör ombud vid stämman 
 
15. Fastställande av antal styrelseledamöter  
 
16. Val av styrelseordförande efter förslag från KFs valberedning 
 
17. Val av ledamöter till styrelsen efter förslag från valberedningen 
 
18. Val av revisorer och ersättare 
 
19.  Fastställande av instruktion för KFs valberedning  
 
20. Val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande och vice  
 ordförande i valberedningen 
 
21. Övriga val som stämman ska förrätta 
 
22.  Förslag från styrelsen 
 a) Stadgeändring i KF stadgar  
 b) Kooperativ styrningsrapport 
 c) Kod för kooperativ styrning 
 d) Anslag till externa organisationer 
   
23.  Motioner 
 a) Uppföljning 
 b) Nya motioner 
 
24. Stämman avslutas  
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VALBEREDNINGENS ARBETE 
Rapport 

Kooperativa Förbundets valberedning består av fem ledamöter, som samtliga utsågs av 2019 års 
ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har under verksamhetsåret sammanträtt under 
sammanlagt åtta heldagar och arbetat i enlighet med den ”Instruktion för KFs valberedning 
2019-2021” som samma stämma fastställde den 10 april 2019. 
 
Enligt instruktionen ska valberedningen dels föreslå kommande stämma val av 
stämmoordförande, rösträknare och protokolljusterare. Dels antalet ledamöter i KFs styrelse 
samt ordförande respektive övriga ledamöter i styrelsen. I detta arbete ska valberedningen 
eftersträva en lämplig sammansättning avseende kön, ålder, mångfald, kompetensbehov samt 
geografisk spridning. Särskilt betonas – både i instruktionen och i kod för kooperativ styrning – 
vikten av jämn könsfördelning. Valberedningen ska föreslå lämpliga kandidater till uppdragen 
som revisorer och revisorsersättare. Detta gäller även registrerat revisionsbolag. 
 
Samtliga föreningar som är medlemmar i Kooperativa Förbundet, samt styrgruppen för 
direktvalda medlemmar, uppmanades den 6 oktober 2019 att senast den 22 december 2019, till 
valberedningen lämna in nomineringar av lämpliga kandidater till styrelse och revision. 
 
I år beslutade valberedningen tidigt att djupintervjua samtliga sittande ledamöter i styrelsen 
inklusive arbetstagarrepresentanterna. Vi har även intervjuat förbundets nya VD, Marie Nygren 
samt ett antal nya nomineringar. Sammantaget har vi genomfört 17 intervjuer och utöver detta 
haft ett dussin telefonsamtal med presumtiva styrelseledamöter. Vi har analyserat den 
styrelseutvärdering som genomfördes under december månad 2019 samt studerat 
närvarolistorna över styrelsens sammanträden. Vi har genomfört sedvanliga heder- och 
vandelprövningar samt kontrollerat belastningsregistret. Därutöver har vi haft ett antal samtal 
med ledande tjänstemän inom organisationen.  
 
I valberedningens uppdrag ligger också att föreslå stämman lämpliga arvoden och andra 
ersättningar till förtroendevalda i KF för den kommande mandatperioden. Till denna stämma har 
vi även haft i uppdrag att föreslå arvoden för styrelses fasta utskott; Revisionsutskottet och 
Ersättningsutskottet. Till 2017 års stämma tog vi fram ett nytt sätt att se på arvoden och 
kopplade dessa till inkomstbasbeloppet. Vi föreslår stämman att dessa principer ska ligga fast. 
Utöver detta har vi arbetat fram förslag till ”Ersättningsprinciper för arvoden och andra villkor 
för förtroendevalda i Kooperativa Förbundet”. 
 
Med hänvisning till ovanstående överlämnar vi i härmed våra förslag till stämman för beslut. 

Stockholm den 26 februari 2020 
Conny Fogelström, Täby, Ordförande  Carola Hedberg, Lycksele, Vice ordförande 
Bo Kärreskog, Gislaved   Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad 
Lars Backe, Skanör 
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3. VAL AV STÄMMANS FUNKTIONÄRER 
FÖRSLAG TILL VAL AV STÄMMANS FUNKTIONÄRER 
a) Val av ordförande    Christer Hedberg, Värmdö 
 
b) Anmälan av ordf. val av sekreterare  Johan Gustafsson, KF Juridik, Solna 
 
c) Val av minst två protokollsjusterare  Birgitta Ekström, Kalmar 
      Tomas Holm, Malmö 
 
d) Val av minst två rösträknare  Jessica Barck, Ljungskile 
      Per-Olof Persson, Östersund 
 

Valberedningen föreslår stämman  
att  välja stämmans funktionärer enligt förslag ovan 

 

13. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR 
ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KF 

FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 
FÖR KF 
KFs föreningsstämma ska årligen fastställa principerna för avtal om ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom KF-koncernen. 
 
KFs föreningsstämma föreslås fastställa ett avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för 
verkställande direktör i KF och verkställande direktörer i större rörelsedrivande dotterbolag ska 
överensstämma med följande policys; pensionspolicy och ersättningspolicy. 
 

Styrelsearvoden  
Anställda inom KF-koncernen erhåller inte styrelsearvode vid styrelseuppdrag i hel- eller 
delägda bolag som ägs av KF ekonomisk förening eller av bolag inom KF-koncernen. Om 
styrelsearvode utgår i delägda bolag skall detta avräknas mot lön eller annat arvode som 
erhålls från KF ekonomisk förening eller från annat bolag inom KF-koncernen. 
 

Uppsägning 
Vid uppsägning av VD-avtal tillämpas sex månaders ömsesidig uppsägningstid. 
 
För övriga ledande befattningshavare gäller de uppsägningstider som följer av tillämpliga 
kollektivavtal, om inget annat överenskommits. 
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Avgångsvederlag 
Avgångsvederlaget kan utgå med maximalt tolv månadslöner. Avgångsvederlaget utbetalas 
månadsvis och ny lön från annan anställning eller från eget företag skall avräknas. 
 

Begränsning  
Uppsägningstid och omfattning av avgångsvederlag kan sammantaget aldrig överstiga tiden fram 
till Pension. 
 

Avtalsbrott  
Arbetsgivaren äger rätt att med omedelbar verkan häva avtal om befattningsinnehavaren grovt 
åsidosatt sina skyldigheter, och då utgår varken lön under uppsägningstiden eller 
avgångsvederlag. 
 

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. 
 
 

Styrelsen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
 

14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ANDRA 
ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV 

STÄMMAN ELLER UTGÖR OMBUD VID STÄMMAN 
FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL 
FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV STÄMMAN ELLER SOM UTGÖR OMBUD VID 
STÄMMAN   
Vad avser arvoden så föreslår valberedningen att de arvodesprinciper som gäller sedan 2017 års 
stämma skall ligga fast. Konsekvensändringar behöver dock göras för 2020 med hänvisning till 
att regeringen den 19 november 2019 beslutade räkna upp inkomstbasbeloppet för 2020 från 64 
400 kronor till 66 800 kronor för 2020.  
 
Samtliga framräknade arvodesbelopp enligt aktuellt inkomstbasbelopp avrundas uppåt till 
närmaste 100-tal kronor. De nya arvodena föreslås börja gälla dagen efter stämman, det vill säga 
från och med den 16 april 2020 och fram till och med 2021 års förbundsstämma. 
 
Om ledamot drabbas av förlorad arbetsinkomst till följd av sitt deltagande vid styrelsemöte, 
revisorsmöte eller möte med valberedningen så skall alltid ett intyg från arbetsgivaren som 
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styrker inkomstförlusten lämnas in av ledamot som gör anspråk på ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
Vad avser styrelsens arbetstagarrepresentanter så erhåller ordinarie ledamot samma årsarvode 
respektive mötes-/inläsningsarvode som stämmovald styrelseledamot. Ersättare erhåller endast 
mötes-/inläsningsarvode för de sammanträden denne tjänstgör vid. 
 

Följande arvoden föreslås gälla från och med den 16 april 2020 till och med utgången av 
2021 års stämma: 
 

UPPDRAG BERÄKNINGS-
PRINCIP ÅRSARVODE MÖTES-

/INLÄSNINGSARVODE 

Ordförande  7 ggr 467 600 kr 2 700 kr 
Vice ordförande 3,5 ggr 233 800 kr 2 700 kr 
Ledamot 2,5 ggr 167 000 kr 2 700 kr 
Arbetstagarrepresentant ordinarie 2,5 ggr 167 000 kr 2 700 kr 
Arbetstagarrepresentant ersättare 0,04 ggr 0 kr 2 700 kr 
Revisionsutskott 1,4 ggr 93 600 kr 0 kr 
Ersättningsutskott 0,4 ggr 26 800 kr 0 kr 
Stämmoombud 0,04 ggr 0 kr 2 700 kr 
Stämmans ordförande 0,08 ggr 0 kr 5 400 kr 
Revisor 1,4 ggr 93 600 kr 2 700 kr 
Revisorsersättare  0,7 ggr 46 800 kr 2 700 kr 
Registrerat revisionsbolag Enligt godkänd offert  
Valberedningens ordförande 0,9 ggr 60 200 kr 2 700 kr 
Ledamot i valberedningen 0,45 ggr 30 100 kr 2 700 kr 

 
 

Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
 

15. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER EFTER 
FÖRSLAG FRÅN KF:S VALBEREDNING 

FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSEDAMÖTER 
Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter i styrelsen: Elva (11). Enligt stadgarna ingår 
inte VD i styrelsen. 
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Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 

 

16. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE EFTER FÖRSLAG FRÅN 
VALBEREDNINGEN, MANDATTID ETT (1) ÅR 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEORDFÖRANDE 

Leif Linde, Nyköping, född 1955, Nyval 
Valberedningen föreslår att Leif Linde väljs till ny ordförande för Kooperativa Förbundet efter 
Tommy Ohlström.  
 
Leif, som har vigt stora delar av sitt arbetsliv åt svensk kooperation, har bl.a. varit VD för 
Riksbyggen 2012-2020, men nu har han valt att gå i pension. Han har dock en del rörelsenära 
förtroendeuppdrag såsom ordförande för KFO och Fonus samt ledamot i Folksam Sak och 
ordförande i dess risk- och kapitalutskott. På meritlistan finns även förbundssekreterare i SSU, 
1984-1988 och i ABF 1988-1994. Åren 1997-2004 var Leif generaldirektör i dåvarande 
Ungdomsstyrelsen. 
 
Leif har även en gedigen bakgrund inom KF-familjen. 2004-2006 var han VD och föreningschef 
för dåvarande Konsumentföreningen Svea och åren 2006-2012 var Leif förbundsdirektör i 
Kooperativa Förbundet. Det kan även tilläggas att han 2002-2007 var ledamot i styrelsen för 
Konsumentverket. Det är faktiskt svårt att finna någon medlem som har större erfarenhet av 
kooperation och därför är Leif Linde en lämplig efterträdare till Tommy Ohlström som 
ordförande för KF. 
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Leif självständig både i förhållande till större 
medlemsföreningar och till förbundsledningen. 
 

Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
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17. VAL AV LEDAMÖTER EFTER FÖRSLAG FRÅN 
VALBEREDNINGEN, MANDATTID ETT (1) ÅR 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER TILL STYRELSEN 

Britt Hansson, Spånga, född 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 bl.a. ledamot i styrelsen för OK-Q8 AB, Folksam Liv samt 
Apoteket Produktion och Laboratorier AB. Sedan 2014 är Britt ledamot i Kooperationens 
förhandlingsorganisation - KFO. Hon har tidigare varit finansdirektör hos OK-Q8 AB och nordisk 
CFO hos Mc Donalds. Britt är civilekonom och har sin yrkesbakgrund från bl.a. Skatteverket, 
OKQ8-koncernen. 
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Britt självständig både i förhållande till större 
medlemsföreningar och till förbundsledningen. 
 

Jan Johnson, Värmdö, född 1955, Omval 
Jan valdes in i KFs styrelse vid stämman 2018. Han är sedan 2016 ledamot i 
Konsumentföreningen Stockholms styrelse, och 2017 valdes han till föreningens ordförande. Jan 
har en gedigen bakgrund från olika folkrörelser och har bl.a. varit både kommunikationschef och 
förbundschef hos Hyresgästföreningen i Sverige. Åren 2006-2008 var han VD/föreningschef hos 
de båda konsumentföreningarna, Svea och Väst. Han har även varit styrelseledamot i Med Mera 
Bank. Numera är Jan förbundsordförande för Korpen i Sverige samt VD i det egna företaget 
Stockholm Ledarkonst AB. 
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Jan självständig i förhållande till förbundsledningen men 
inte till större medlemsföreningar. 
 

Stig Nilsson, Lysekil, född 1958, Omval 
Stig, som sedan 2017 är styrelseordförande för Coop Väst, valdes in i KFs styrelse på stämman 
2016. Han har en gedigen politisk och ekonomisk erfarenhet och var bl.a. kommunstyrelsens 
ordförande i Lysekil under 16 år. Till vardags arbetar Stig med omvärldsbevakning och 
samhällskontakter hos Preem i Lysekil, men han har även bolagsengagemang i Grensemat AB och 
i Coop Väst AB. 
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Stig självständig i förhållande till förbundsledningen men 
inte till större medlemsföreningar. 

Peter Renkel, Umeå, född 1961, Omval 
Peter valdes in i KFs styrelse vid förra årets stämma. Han är 58 år och är sedan 2017 
styrelseledamot i Coop Nords, och sedan 2019 föreningens ordförande.  
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Peter har en gedigen erfarenhet från näringslivet och har varit småföretagare sedan 1997 då han 
startade företaget Konftel AB, där han alltjämt är VD. Han har teknisk gymnasieutbildning och 
innehar ett antal externa styrelseuppdrag såsom COS AB och Ecogain AB. Detta är inte några 
företag som innebär intressekonflikter till KF och Coop. Därutöver ingår han sedan 2009 i 
Business Advisory Board vid Umeå Universitet.  
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Peter självständig både i förhållande till 
förbundsledningen och till större medlemsföreningar. 
 

Maria Rudolphi, Gävle, född 1969, Omval 
Maria valdes in i KFs styrelse vid stämman 2017. 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 affärsrelationer med fackförbunden inom 
LO, TCO och SACO. Hon är även ansvarig för service kopplad till affärsrelationerna med 
fackförbunden och den interna supportfunktionen. Inom Facklig försäljning och service arbetar 
170 medarbetare. Maria är gymnasieekonom i botten och arbetspendlar mellan Gävle och 
Stockholm. 
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Maria självständig både i förhållande till större 
medlemsföreningar och till förbundsledningen. 
 

Håkan Smith, Växjö, född 1953, Omval 
Håkan har suttit i KFs styrelse i fyra år, och har en lång och bred erfarenhet av 
konsumentkooperationen, där han tillbringat den största delen av sitt yrkesliv. Han är sedan 
2014 ordförande i Konsumentföreningen Göta och var tidigare under tio år verkställande 
direktör i samma förening. Håkan, som även varit ledamot av styrelsen för OK ekonomisk 
förening, har haft FN-uppdrag som rådgivare inom kooperativ utveckling i Botswana. 
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Håkan självständig både i förhållande till större 
medlemsföreningar och till förbundsledningen. 
 

Caroline Ullman-Hammer, Laholm, född 1954, Omval 
Caroline är styrelseledamot i KF sedan stämman 2019. Hon är 65 år boende i Laholm. Sedan 
2007 är hon VD för Öresundsbro Konsortiet.  
 
Caroline är förvaltningssocionom och har under sitt yrkesliv innehaft centrala nyckelpositioner 
inom offentligt ägda bolag inom fastighets- och infrastrukturområdet. Exempelvis 
utvecklingschef hos MKB i Malmö, produktionschef hos Helsingborgshem, VD för bostadsmässan 
BO 01 i Malmö, regionchef för Södra Banregionen inom Banverket. Hon är även styrelseledamot i 
Stena Fastigheter AB. 
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Caroline tillhör KFs direktanslutna medlemmar, men har ingen bakgrund som förtroendevald 
inom organisationen. Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Caroline självständig i förhållande 
till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar. 
 

Kenneth Östberg, Norberg, född 1964, Omval 
Kenneth är styrelseledamot i KF sedan stämman 2014. Så länge Konsumentföreningen Svea 
fanns som egen förening var han dess ordförande och numera är han ordförande för styrgruppen 
för KFs direktanslutna medlemmar. Till vardags är Kenneth regionråd i Region Västmanland med 
ansvar för sjukvårdsfrågorna. Kenneth, som i botten är fritidsledare, har även varit kommunalråd 
hemma i Norberg samt arbetat fackligt för Vision.  
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Kenneth självständig i förhållande till förbundsledningen 
men inte till större medlemsföreningar. 
 

Kerstin Wallentin, Järfälla, född 1964, Nyval 
Valberedningen föreslår att Kerstin Wallentin väljs in som ny ledamot i KFs styrelse.  
 
Kerstin, som är 55 år, bor i Järfälla nordväst om Stockholm och är utbildad inom Personal- och 
Arbetslivsfrågor vid Stockholms Universitet. Till vardags är hon senior rådgivare och 
interimschef inom marknad och kommunikation. Bland hennes yrkeserfarenheter finns bl.a. 
avdelningschef för marknad och kommunikation hos Systembolaget och Kommunikations- och 
marknadsdirektör hos ATG.  
 
Kerstin är sedan 2015 styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm och har en 
yrkesbakgrund inom KF och Coop där hon arbetat som allt från trainee, butikschef, 
butiksgruppchef till informationschef, med ansvar för den digitala förändringsresan. Hon har 
sålunda mycket stor erfarenhet av digital utveckling. 
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Kerstin självständig i förhållande till förbundsledningen 
men inte till större medlemsföreningar. 
 

Jesper Josbrant, Luleå, född 1970, Nyval 
Till ny ledamot i KFs styrelse föreslår valberedningen även Jesper Josbrant. Han är 49 år och är 
sedan 2018 ordförande för Coop Norrbottens styrelse.  
 
Jesper har stor erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete och arbetar till vardags som VD för HSB 
Affärsstöd AB, med huvudansvar för digitalisering och tjänsteutveckling med personalansvar för 
60 medarbetare. Tidigare var han VD och koncernchef för HSB Norr mellan 2003 och 2015. Han 
har ekonomisk utbildning i botten och en kandidatexamen i systemvetenskap vid Luleå Tekniska 
Universitet, 1993.   
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På Jespers meritlista finns även 6 år som styrelseledamot i HSBs förbundsstyrelse, 3 år som 
produktionschef hos Terracom AB och 1 år som Teknisk chef hos Senda AB. Han innehar i dag 
styrelseuppdrag i Hemmagastronomi i Luleå AB. Detta är dock inget uppdrag som innebär någon 
intressekonflikt med KF och Coop. 
 
Valberedningen ser att Jespers kompetens och erfarenhet inom teknik, digitalisering och IT 
kommer mycket väl till pass på den Onlineresa som KF och Coop befinner sig på. 
 
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Jesper självständig både i förhållande till 
förbundsledningen och till större medlemsföreningar. 
 

Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 

 

18. FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE I KF 
FÖRSLAG TILL VAL AV TVÅ FÖRTROENDEVALDA REVISORER OCH EN ERSÄTTARE 
MANDATTID ETT (1) ÅR 

Ordinarie revisorer 

Hans Eklund, Östhammar, född 1954, Omval  
Hans har varit revisor i KF sedan 2015. Han har tidigare varit styrelseledamot i 
Konsumentföreningen Svea och suttit i KFs styrelse mellan åren 1998-2011. Hans är även revisor 
i Folksam Liv och Sak sedan 1998 och styrelseledamot i Hyresgästföreningen sedan ett par 
decennier tillbaka. Till professionen är Hans Juris doktor och universitetslektor i juridik vid 
Uppsala Universitet.  
 

Catharina Andersson, Kungsängen, född 1950, Omval 
Catharina valdes till revisor i KF vid stämman 2018, och är också, sedan 2016, förtroendevald 
revisor i Konsumentföreningen Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet inom 
konsumentkooperationen. Bl.a. var hon under 14 år ordförande i Coop Medlem Norrort och efter 
fusionen med Konsumentföreningen Stockholm styrelseledamot där i två år. 1999-2003 var 
Catharina ledamot i KFs styrelse. Till yrket är Catharina designer och konstnär. I övrigt bör 
nämnas att hon är vice ordförande i Sparbanken Enköping. 
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Revisorsersättare 

Torbjörn Rigemar, Göteborg, född 1957, Omval 
Torbjörn är sedan stämman 2018 revisorsersättare i KF. Till vardags är han Stadsrevisor i 
Göteborgs stad och därmed bl.a. revisor för de kommunala bolagen Familjebostäder AB, Bostads 
AB Poseidon och fastighetsbolaget Higab. Sedan 2012 är han förtroendevald revisor för OK 
ekonomisk förening och han är även revisor i ABF Göteborg. Torbjörn är ledamot i Coop Västs 
valberedning.  
 
Under 22 år arbetade Torbjörn som ombudsman och kassör på IF Metall i Göteborg. Han har 
också arbetat hos dåvarande LO-distriktet i Göteborg.  
 

FÖRSLAG TILL VAL AV REGISTRERAT REVISIONSBOLAG MANDATTID TVÅ (2) ÅR 
Till registrerat revisionsbolag föreslås omval av PwC. 
 

Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 

 

19. FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTION FÖR KF:S 
VALBEREDNING 

 

FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR KF:S VALBEREDNING 
KF valberedning ska bestå av fem ledamöter. Konsumentföreningar, organisationer och 
direktanslutna medlemmar – i former som KFs styrelse fastställer – kan nominera ledamöter 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 valberedningens 
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 föreningsledningen ska 
inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara 
självständig i förhållande till den i KF röstmässigt största medlemmen. 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 
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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). 
 
Valberedningen ska även lämna stämman förslag på arvode och eventuell mötesersättning till 
ledamöter i ersättningsutskott och revisionsutskott.  
 
Förslaget ska innefatta principer för vilket arvode och/eller mötesersättning som ska utgå för 
ledamöter i andra tillfälliga eller permanenta utskott/arbetsgrupper som styrelsen inrättar 
under året.  
 
Valberedningen ska dessutom bereda och lägga förslag till styrelsen på arvode till 
arbetstagarrepresentanterna. Valberedningen har även att föreslå arvodesprinciper för 
arbetstagarrepresentanter i KFs dotterbolags styrelser. 
 
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 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 
x bedöma hur väl styrelsearbetet fungerar i befintlig styrelse genom att ta del av den årliga 

styrelseutvärderingen 



 
2020-04-01 
17 (74)   

 
 

x bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas 
på styrelsen utifrån rådande situation och framtida inriktning 

x fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning 
behöver rekryteras, samt 

x 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: 
x födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 
x uppdrag i företaget och andra väsentliga uppdrag 
x 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  

x vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen 
 

Styrelsen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
 

20. VAL AV LEDAMÖTER TILL KF:S VALBEREDNING SAMT VAL 
AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNING 

 

FÖRSLAG TILL VAL AV LEDMÖTER TILL KF:S VALBEREDNING SAMT VAL AV 
ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNING  

Lars Backe, Skanör, född 1951, omval 
Är sedan 2016 ledamot i valberedningen för KFs styrelse. Lars är revisor i OK ekonomisk 
förening, Skådebanans södra region och RS-SISU Skåne 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, född 1960, omval 
Conny Fogelström har varit ordförande i KFs valberedning sedan stämman 2016. Han 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 
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stadsutveckling. Conny har en bakgrund som kommunalråd, landstingspolitiker och 
riksdagsledamot samt förhandlingsombudsman hos Hyresgästföreningen. 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, född 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, född 1951, omval 
Bo är ledamot i Konsumentföreningen Götas styrelse och har varit det sedan dess bildande.  
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kontrollingenjör, personalinformatör, dataarkitekt. 
Ordförande för Stiftelsen Isabergstoppen. Ledamot i ALMIs styrelse Jönköping. Vice ordförande i 
Smålandsturism AB. Ledamot i regionstyrelsen i Jönköpings län. Kommunalråd i Gislaveds 
kommun. 
 

Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad, född 1953, omval 
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. 
 

ÖVRIGA NOMINERADE 
Anders Sjölinder, Sundsvall, född 1959 
Erik A Eriksson, Klässbol, född 1969 
 

Styrelsen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
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22. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN 
22a) Stadgeändring i KF stadgar 

GÄLLANDE LYDELSE FÖRSLAG TILL ÄNDRING 

 

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.  
 

KF är förbund för anslutna konsumentkooperativa 
medlemsföreningar med eller utan 
detaljhandelsdrivande verksamhet 
(”Konsumentföreningar”) och anslutna 
organisationer (”Organisationer”) samt förening 
för fysiska och juridiska personer som är bosatta 
respektive har sitt säte inom ett område där ingen 
Konsumentförening har upptagningsområde. KFs 
ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen primärt genom samhandel med 
Konsumentföreningar samt förverkliga den 
svenska konsumentkooperationens 
verksamhetsidé att samtidigt 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”).  
 

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

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

Den Kooperativa verksamheten kan bedrivas i 
dotterföretag i enlighet med gällande lagstiftning.  
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KF kan även bedriva annan verksamhet i enlighet 
med - och/eller understödjande för - ändamålet.  

 

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.  

 

KF ska i sin egenskap av förbund understödja 
Konsumentföreningarna genom att utföra 
uppgifter som är gemensamma för 
konsumentkooperationen, bistå 
Konsumentföreningarna med tjänster och 
rådgivning, bedriva kunskapsutveckling och 
informationsverksamhet samt driva 
opinionsbildning avseende kooperativa 
värderingar och konsumentfrågor. KF ska 
företräda konsumentkooperationens intressen 
gentemot olika samhällsorgan, i opinionsbildning 
och i nationell tillika internationell kooperativ 
samverkan. 

 

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

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.  
 

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. 

 

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

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

KF ska verka för en finansiell stabilitet inom 
samhandeln genom koordinering av 
konsumentkooperationens kapitalanskaffning 
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sparmedel. 

 

samt tillhandahålla möjlighet att placera 
sparmedel. 
 

§ 2 FIRMA OCH SÄTE   

 

 

Förbundets firma är Kooperativa Förbundet 
ekonomisk förening.  
 

Förbundets firma är Kooperativa Förbundet 
ekonomisk förening.  
 

Förbundets styrelse har sitt säte i Solna.  
 

Förbundets styrelse har sitt säte i Solna.  
 

 

Medlemskap  

 

§ 3A ANTAGANDE AV MEDLEM  

 

 

Till medlemmar i KF kan:  
 

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.) 

 

1. Konsumentföreningar antas. 
 

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.  

 

2. Fysisk- eller juridisk person, 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”).  

 

3. Organisationer antas, utöver 
Konsumentföreningar, som har 
konsumentkooperativ inriktning och arbetar i 
enlighet med Internationella Kooperativa 
Alliansens värderingar och principer för 

3. Organisation antas. Styrelsen beslutar om 
antagande av Organisationen mot bakgrund 
av sökandes lämplighet bland annat utifrån: 
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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. 

 

- att Organisationen ska vara en registrerad 
juridisk person som är partipolitiskt och 
religiöst obunden,  

- att Organisationen organisatoriskt ska 
upprätthålla demokratisk styrning och 
kontroll, samt  

- att Organisationen ska redovisa 
betryggande konsolidering. 

 

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

 

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:  
 

För Konsumentförenings medlemskap i KF krävs:  

 

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

 

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

 
att  Konsumentföreningens stadgar godkänts 

av KF.  
 

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  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 
detaljhandelsverksamhet anslutit sig till 
och efterlever KFs Regler för Samhandel. 

 

att  Konsumentförening som bedriver 
verksamhet under varumärke ägt av KF 

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

 

anslutit sig till och efterlever KFs 
Varumärkespolicy och Varumärkesavtal. 

 

 att  Konsumentförening som bedriver 
verksamhet under varumärke ägt av KF, 
lojalt understödjer samhandeln inom KF 
genom att genomföra huvuddelen av sina 
totala inköp via KFs samhandel. KF styrelse 
har att närmare ange andelen av inköp som 
Konsumentföreningar har att genomföra via 
samhandel inom KF.  

 
 att  Konsumentförening har god ekonomi i 

enlighet med KFs policy avseende finansiell 
stabilitet. 

 
 att  Konsumentförening arbetar i linje med KFs 

program, som syftar till att förverkliga 
konsumentkooperationens verksamhetsidé 
och KFs ändamål. 

 
Vid Konsumentförenings stämma har 
representant för KF, utsedd av styrelsen, rätt att 
delta i överläggningarna.  

 

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. 

 

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. 
 

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. 
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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. 

 

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 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. 
 

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 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. 

 

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.  
 

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.  
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Direktansluten medlem som inte deltagit i KFs 
verksamhet genom att handla i ett kooperativt 
försäljningsställe inom KFs verksamhetsområde 
under en sammanhängande period på minst 5 år 
kan uteslutas av styrelsen.  
 

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

 Konsumentförening som inte deltar i KFs 
verksamhet kan uteslutas av stämman.  

Vid uteslutning ska medlemmens tillgodohavande 
hos KF överföras till reservfonden. 
 

Vid uteslutning ska medlemmens tillgodohavande 
hos KF överföras till reservfonden. 

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

Ett beslut om uteslutning av Konsumentförening 
och Organisation delges genom rekommenderat 
brev till senast kända adress. Beslutet träder i 
kraft två månader efter det att rekommenderat 
brev avsänts, om 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. 
 

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.  
 

Varje Konsumentförening och Organisation deltar 
i KF med minst en insats på 10 000 kronor, som 
betalas kontant.  
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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. 

 

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 
Konsumentförening 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 som utträder ur KF ska få 
ut sin insats om inte styrelsen beslutar annat. 

Direktansluten medlem får, efter anmälan till 
styrelsen, överlåta sin insats helt eller delvis till 
annan Direktansluten medlem.  

 

Direktansluten medlem får, efter anmälan till 
styrelsen, överlåta sin insats helt eller delvis till 
annan Direktansluten medlem. 

Konsumentförening och organisation 
 

Konsumentförening eller organisation som 
utträder ur KF kan, efter styrelsens medgivande, 
få ut sina insatser.  
 

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. 
 

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.  
 

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.  
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§ 9 MEDLEMS ANSVAR FÖR KFS 
FÖRBINDELSER  

 

 

För KFs förbindelser ansvarar medlem med sina 
insatser.  
 

För KFs förbindelser ansvarar medlem med sina 
insatser.  

 
 

Besluts- och kontrollorgan 

 

§ 10 KFS BESLUTS- OCH 
KONTROLLORGAN  

 

 

KFs besluts- och kontrollorgan är följande  
 

KFs besluts- och kontrollorgan är följande  

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

 

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

 
Ingen får samtidigt inneha mer än ett av 
uppdragen. 
 

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. 
 

Den som är vald till styrelsen eller till revisor får 
inte inneha anställning i KF, i KFs dotterbolag eller 
i företag där KF har väsentligt intresse. 

 

§ 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. 
 

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

Varje Konsumentförening, Organisation och 
gruppen av Direktanslutna medlemmar ska 
tilldelas var sitt ombud till KFs stämma. Därefter 
sker tilldelningen av ombud baseras på 
Konsumentföreningarnas medlemsantal och antal 
Direktanslutna medlemmar vid närmast 
föregående årsskifte och beräknas utifrån 
Uddatalsmetoden1.  

 
1Enligt Uddatalsmetoden delas mandaten ut ett och ett tills alla 
mandaten är utdelade. Vid tillämpningen av Uddatalsmetoden 
likställs gruppen av Direktanslutna medlemmar med en 
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. 

 

1Enligt Uddatalsmetoden delas mandaten ut ett och ett tills alla 
mandaten är utdelade. Vid tillämpningen av Uddatalsmetoden 
likställs gruppen av Direktanslutna medlemmar med en 
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. 

 
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.  
 

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. 

 

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. 
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§ 12 STÄMMA   

 

 

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

KFs ordinarie föreningsstämma hålls varje år, 
senast den 15 maj på plats som beslutas av 
styrelsen. Deltagande vid föreningsstämman kan 
efter styrelsens beslut ske via tekniska hjälpmedel. 
 

§ 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.  
 

Stämman består av 131 ombud. Av dessa utser 
Konsumentföreningarna och Direktanslutna 
medlemmar samt Organisation ett ombud vardera. 
Resterande ombud fördelas mellan 
Konsumentföreningarna och Direktanslutna 
medlemmar i KF enligt 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.  

 

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. 

 

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:  
 

Vid stämman ska följande förekomma:  
 

1) Val av stämmans funktionärer:  1) Val av stämmans funktionärer:  
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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.  

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 
led ning.  

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 

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.  

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 
led ning.  

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 
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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.  

 

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.  
 

KFs valberedning består av fem ledamöter.  

 
Stämman väljer valberedning på förslag av 
styrelsen till och med nästa ordinarie stämma.   
 

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.  

 

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

 
Valberedningsledamot har närvaro- och 
yttranderätt på stämman. 

 

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.  
 

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.  
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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.  
 

Styrelsens ledamöter samt vd ska, om inte 
synnerliga skäl föreligger, närvara vid 
stämmomöten och har yttrande- och förslagsrätt.  
 

§ 18 KFS STÄMMA: ERSÄTTNINGAR OCH 
TRAKTAMENTEN  

 

 

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

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.  
 

Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen.  
 

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

 

Kallelsen sker genom brev eller e-post till 
ombuden tidigast sex veckor och senast två 
veckor före sammanträdesdag. 
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Andra meddelanden till KFs medlemmar sker 
också genom brev eller e-post. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Anställdas representation i styrelsen regleras i 
särskild lag och medbestämmandeavtal. 
 

§ 22 STYRELSE: UPPGIFTER 

 

 

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning 
för styrelsen.  
 

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning 
för styrelsen.  
 

Styrelsen ska fastställa en årlig 
sammanträdesplan.  

 

Styrelsen ska fastställa en årlig 
sammanträdesplan. 
 

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

§ 23 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR  

 

 

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

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. 
 

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 

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

koncernrevisionsberättelsen ska lämnas till 
styrelsen minst tre veckor före ordinarie stämma. 
 

§ 26 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT  

 

 

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

Fördelning av räkenskapsårets överskottsmedel 
sker, sedan eventuellt balanserad förlust täckts, 
efter följande grunder i nedan angiven ordning:  
 

1. 15 % av nettoöverskottet avsätts till 
reservfonden.  

1. 15 % av nettoöverskottet avsätts till 
reservfonden.  

 
2. Utdelning på inbetalt förlagsinsatskapital 

sker enligt vad som anges i utfärdade 
förlagsandelsbevis. 

2. Efter avsättning enligt punkt 1 ovan kan 
utdelning på inbetalt förlagsinsatskapital 
ske enligt vad som anges i utfärdade 
förlagsandelsbevis. 

 
3. Utdelning på insatskapitalet sker efter 

beslut av ordinarie stämma. 
3. Förutsatt att därefter kvarvarande 

överskottsmedel täcker en utdelning på 
Konsumentföreningars och 
Organisationers insatskapital om minst 
[2] %, kan sådan utdelning ske efter beslut 
av KFs 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. 

 

4. Därefter kvarvarande överskottsmedel 
kan, efter beslut av KFs ordinarie stämma, 
delas ut 

a. till Konsumentförening i 
förhållande till köp från KF eller 
från KF hel- eller delägt företag, 
samt helägt dotterföretag till 
delägt företag, enligt principer 
fastställda av stämman. 

b. till Direktanslutna medlemmar i 
förhållande till gjorda köp inom 
den 
dagligvaruhandelsverksamhet 
som bedrivs av KF eller av KF hel- 
eller delägt företag, samt helägt 
dotterföretag till sådant hel- eller 
delägt företag. 
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§ 27 MOTIONER   

 

 

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

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 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. 

 

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. 

 

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. 
 

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. 
 

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 

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 
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Förlagsandelsinnehavarna respektive 
medlemmarna i proportion till deras 
tillgodohavanden på respektive insatskonton hos 
KF vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. 
 

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. 

 

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 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. 
 

Tvist mellan KF och Direktansluten medlem kan 
prövas av allmän domstol. 
 

 

Styrelsen föreslår stämman  
att anta förslaget som nya stadgar för Kooperativa Förbundet  
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22b) Kooperativ styrningsrapport 

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

Styrelsen föreslår stämman 
att godkänna Kooperativ styrningsrapport 
 
 

22c) Kod för kooperativ styrning 

Svensk kooperation har tagit fram en ny kod för kooperativ styrning. Kod för kooperativ styrning 
har funnits tillgänglig på KFs hemsida. (Bilaga)  
 
Styrelsen föreslår stämman 
att anta kod för kooperativ styrning. 
att kod för kooperativ styrning ersätter den kod som antogs av KF stämma 2019. 
 
Styrelsen föreslår stämman  
att  uppdra åt de förtroendevalda revisorerna att med utgångspunkt i Svensk Kooperations 

arbete avseende medlemsgranskare utarbeta ett förslag till arbetsordning för 
förtroendevalda revisorer/medlemsgranskare till ordinarie stämma år 2021.  

 
 

22d) Anslag till externa organisationer 

FÖRSLAG TILL ANSLAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER 
KF styrelse har att årligen besluta om externa anslag på KF Stämma.   
Ett anslag om 3 miljoner kronor totalt föreslås för kalenderåret 2020. 
Anslaget utbetalas i överenskommelse med respektive organisation. 
KF styrelse ska även föreslå KF stämma att uppdra åt KF att även utöva verifiering av 
verksamheten så att det säkerställs att bidraget nyttjas för avsett ändamål. 

Styrelsen föreslår stämman  
att  Godkänna externa anslag, totalt 3 miljoner kronor för kalenderåret 2020 och att ge KF 

styrelse mandat att besluta om fördelningen till respektive organisation. 
 
att  Uppdra åt KF att utöva verifiering av verksamheten för att säkerställa att bidraget 

nyttjas för avsett ändamål.  
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23. MOTIONER 
23a) Uppföljning 

M 6. UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED ÄGAROMBUD 
Vi har nu haft vårt ägarombudssystem ett antal år. Jag tycker det är ett bra sätt att bygga upp ett 
system för kontakt mellan medlemmar och butik. Jag vet också att alla inte delar min uppfattning 
fullt ut. Jag är också medveten om att det finns svagheter i systemet, inte minst rekryteringen av 
nya ägarombud och valberedare. Men även att känna utmaningar som gör att man vill fortsätta 
som bärare av uppdraget.  
 
Det finns olika synpunkter på hur en bra organisation för ägarombud ska se ut för att fungera. Jag 
tycker att man ska ta tillvara den kraft som finns hos engagerade människor och som kan föra 
systemet med ägarombud framåt. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag stämman besluta att ge uppdrag till 
styrelsen  
att  vid lämplig tidpunkt och på lämpligt sätt utvärdera och ta fram metoder för att utveckla 

systemet med ägarombud 
 
Gustav Holmlund 
 

U 6. UTLÅTANDE M 6 UTVÄRDERING AV SYSTEMET MED ÄGAROMBUD 

Motionären föreslår: 
att  vid lämplig tidpunkt och på lämpligt sätt utvärdera och ta fram metoder för att utveckla 

systemet med ägarombud  
 
Coop ägs av sina medlemmar vilket är en stor skillnad gentemot våra konkurrenter. Ett sätt att 
tydliggöra skillnaden har varit att utse ägarombud som ska ta tillvara medlemmarnas intressen. 
Många föreningar har idag ägarombud. 
 
Motionärens synpunkt är högst relevant. Vi har nu haft ägarombud för KFs direktmedlemmar 
sedan 2015 och har i nuvarande system sett otaliga engagerade ägarombud som gör skillnad och 
som på många sätt tydliggör medlemmarnas inflytande. 
 
Att som motionären föreslår utvärdera och utveckla systemet med ägarombud ser vi som ett 
välkommet initiativ. En arbetsgrupp med ägarombud och även representanter från någon mer 
förening kan vara ett sätt att förbättra ägarombudsrollen. Arbetsuppgiften kommer att 
prioriteras av styrgruppen. 
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KFs styrelse beslutar föreslå stämman  
att  bifalla motionen. 
 

KF stämma 2019 beslutade i enlighet med KF styrelses förslag  
att  bifalla motionen 
 
 

M 6. ÅTERRAPPORTERING TILL KF STÄMMA 2020 
För att få en samlad bild av hur systemet med ägarombud ser ut, fungerar och upplevs i de 
föreningar som har ägarombud valde man att genomföra två fokusintervjuer med ägarombud 
och enkäter till fyra olika målgrupper. Målgrupperna för enkäterna var ägarombud, butikschefer, 
medlemmar och ordföranden.  
 
Idag har 10 föreningar ägarombud. Det är Coop Gotland, Coop Kristianstad Blekinge, Coop Mitt, 
Coop Nord, Coop Norrbotten, Coop Oskarshamn med omnejd, Coop Väst, Coop Värmland, 
Konsumentföreningen Göta, Konsumentföreningen Stockholm. Även KFs direktanslutna 
medlemmar har ägarombud. 

Två fokusintervjuer 
Den 29 januari genomfördes två fokusintervjuer av Ipsos. Både grupperna bestod av åtta 
ägarombud i varje grupp och ägarombuden kom från sex olika föreningar. Merparten kom dock 
från KFs direktanslutna medlemmar och Konsumentföreningen Stockholm. En inbjudan gick ut 
till samtliga föreningar som har ägarombud och de som var intresserade och kunde delta 
skickade in en intresseanmälan. Urvalet skedde sedan utifrån att få så stor spridning bland 
föreningarna som möjligt. Konsumentföreningen Göta valde att inte skicka inbjudan vidare till 
sina ägarombud. 

Enkät till medlemmarna 
En medlemspanel skickades till 1042 medlemmar. Inget urval på förening med ägarombud 
gjordes, så den skickades också till medlemmar i föreningar som inte har ägarombud. 2 % av 
respondenterna svarade att de är medlemmar i en förening som inte har ägarombud. 

Enkät till ägarombuden 
Enkäten skickades till ägarombud i alla föreningar med ägarombud förutom 
Konsumentföreningen Göta och Coop Oskarshamn med omnejd eftersom de inte lämnade 
mailadresser till sina ägarombud. Den gick till 529 personer och 295 har svarat på enkäten. 

Enkät till butikscheferna 
Enkäten gick till samtliga butikschefer i föreningar med ägarombud, bortsett från de i 
Konsumentföreningen Göta. 269 butikschefer har svarat på enkäten. 

Enkät till ordföranden 
Enkäten skickades till samtliga ordförande vars förening har ägarombud, det vill säga elva 
personer. Åtta ordföranden har svarat på enkäten.  
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Sammanfattning av utvärderingen 
En sammanfattning av det som framkommer i utvärderingen är att ägarombuden tycker att deras 
nuvarande roll är bättre än hur det var innan ägarombud infördes. Det kan dock vara ett ensamt 
och otydligt uppdrag. Samarbetet med butikschefen är en nyckel för att man som ägarombud ska 
tycka att det är givande och roligt och majoriteten av ägarombud och butikschefer anser att 
samarbetet fungerar bra. Ägarombuden undrar dock om hur mycket de egentligen kan påverka 
sin förening och Coop. När de i fokusintervjuerna får frågan om vad som skulle hända om 
ägarombud inte längre fanns så svarar de att föreningen skulle få mindre upplysta 
stämmoombud, men utöver det skulle det kanske inte vara så stor skillnad, förutsatt att 
uppdraget är likadant som idag. 
 
Bilden av vilken typ av uppdrag som ägarombuden har skiljer sig åt mellan de olika 
målgrupperna, men gemensamt för ägarombuden, medlemmarna och butikscheferna är att man 
anser att mycket av rollen handlar om den specifika butiken. Att ägarombuden ska förbättra för 
medlemmarna i butiken, och förmedla medlemmarnas synpunkter till butikschefen. 
 
Ägarombudsrollen behöver utvecklas vidare. Det är, som en av ordförandena påpekar, en viktig 
del i ägarstyrningsprocessen men upplevs kanske inte alltid som det idag. I hela landet finns över 
600 personer som medlemmarna har valt till sina representanter, sina ägarombud, i den 
demokratiska processen. Det är  något som vi kan göra något bra av för att ytterligare stärka 
medlemsnyttan och för att bättre visa att vi är medlemsägda. Uppdraget behöver bli tydligare, 
statusen bland ägarombuden högre och informationen om dem betydligt bättre för att vi ska 
kunna lyckas. Ett fortsatt arbete för att utveckla ägarombudsrollen kommer nu ta vid. 
 
 

M 21. HUR ÖKA DEN FOLKLIGA FÖRANKRINGEN AV COOP 
Om ett företag som Coop ska överleva måste det finnas en folklig förankring. Medlemmarna 
måste känna att de är ägare av Coop på riktigt. Att det inte riktigt är så i dag tror jag är uppenbart 
för alla. Om inte annat finns det exempel på att så inte är fallet. 
 
I samband med en butiksnedläggning i norra delarna av landet framkom i tidningsreportage att 
så snart butiken var nedlagd skulle ortsborna starta en butik som man själva ägde genom 
andelar. Man hänvisade till ett likartat fall där en ny butik startat och som ägdes av ortsbor 
genom andelar. Butiken fungerade bra bland annat genom att man bättre kunde anpassa 
sortiment och annat till behoven hos kunderna/ägarna. Andelsägda butiker är alltså lösningen. 
Ja men det är ju så KF/Coop fungerar, medlemmarna köper en andel och blir därmed ägare. Men 
tydligen uppfattas det inte så av de berörda och andra. Är det storleken eller vad är det som gör 
att man inte känner sig som ägare och ansvarig för butiken man handlar i? Eller är det vår egen 
oförmåga och ovilja att marknadsföra vår företagsform? Kanske en kombination! Jag har svårt att 
acceptera tanken att kooperativ verksamhet måste vara liten och obetydlig för att fungera som 
det är tänkt och vara legitim. 
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Vi måste våga börja marknadsföra vår företagsform samtidigt som vi marknadsför våra varor och 
utbud. Coop får inte uppfattas som den förlängda armen till Socialstyrelsen och 
Folkhälsoinstitutet utan ha en folkligare framtoning. 
 
Coop ägs av 3,4 miljoner människor, en stor del av svenska folket, det måste också synas i det vi 
gör. Hur ska man få till stånd en folkligare framtoning? Man måste använda alla resurser som står 
till buds, medlemmar, butikschefer och personal. Det bör göras i marknadsföringen i alla kanaler 
som används och efter planer för respektive kanal. Inte minst bör sociala medier användas av 
respektive butik för att få den lokala förankringen, spontant men även planerat för att få en 
kontinuitet. 
 
Jag föreslår stämman besluta att ge styrelsen uppdraget  
att  initiera åtgärder i motionens anda.  
 
Gustav Holmlund 
 

U21. UTLÅTANDE ÖVER M21 HUR ÖKA DEN FOLKLIGA FÖRANKRINGEN AV COOP. 
Motionären föreslår att styrelsen ska uppdra till stämman att initiera åtgärder i motionens anda. 
 
Motionären skriver att om ett företag som Coop ska överleva måste det finnas en folklig 
förankring. Medlemmarna måste känna att de är ägare av Coop på riktigt. Motionären 
skriver också att vi måste våga börja marknadsföra vår företagsform samtidigt som vi 
marknadsför våra varor och utbud.  
 
Styrgruppen är enig med motionären om att Coop bör kommunicera ägandeformen i större 
utsträckning och att det unika medlemsägandet i större utsträckning bör genomsyra all 
kommunikation, från sociala medier till butik.  
 
2017 inledde KF ett arbete kring medlemsnytta och dess framtida utveckling och 
marknadsföring. Under 2018 har arbetet fortsatt inom ramen för en förstudie kring 
medlemsnytta. Förstudien analyserar medlemmars syn på medlemskapet samt organisation, 
processer och medlemskommunikation.  
 
Den innehåller också en GAP-analys vilket innebär att identifiera gapet mellan den nuvarande 
situationen och det optimala önskade läget och vilka insatser som krävs för att nå dit. Under 
våren sker ytterligare arbetet med att ta fram fakta och underlag. När det kommit längre bör KF 
formulera en projektbeskrivning med syfte:  

Att stärka varumärket  
Genom att vässa den upplevda och faktiska samlade medlemsnyttan som Coop erbjuder skapas 
möjligheter till ett mer attraktivt varumärke som bidrar till tillväxt både i antal 
medlemmar/kunder samt intäkter. 
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Att stärka konkurrenskraften 
Den samlade medlemsnyttan i Coop är en central konkurrensfaktor i slaget om de svenska 
dagligvarukunderna. Medlemskapet är unikt för Coop och skapar unika konkurrensfördelar.   

Att få en fokuserad intern samling 
Med en samsyn på Coopsystemets samlade medlemsnytta kan det arbete som drivs fokuseras 
och stärkas – vilket gör att organisationen arbetar mer effektivt och mot samma mål. 
 
Dessutom kommer aktiviteter att initieras i riktning mot att tydligare kommunicera 
medlemskapet. Det är också en del av Coop Sverige ABs nya kommunikationsstrategi.  Att 
förankra genom organisationen tar dock tid. Att förflytta varumärke och marknadsstrategi tar 
också tid.  
 
Styrelsen konstaterar även att ”folklig förankring” kanske inte nödvändigtvis är samma sak som 
att marknadsföra företagsformen.  Men att initiera aktiviteter i motionens anda är vi överens 
med motionären om.  
 

KFs styrelse beslutar föreslå stämman  
att  bifalla motionen. 
 

KF stämma 2019 beslutade i enlighet med KF styrelses förslag  
att  bifalla motionen 
 
 

M 21. ÅTERRAPPORTERING TILL KF STÄMMA 2020 
Under 2019-2020 har KF inlett ett arbete med att skapa en långsiktig strategi för KFs 
verksamhet. Ett viktigt fokus för detta arbete handlar om att skapa en starkare medlemsnytta. 
Det handlar till exempel om att fundera kring insatser och riktningar som lyfter våra mest aktiva 
medlemmar, det vill säga de som handlar mycket och ofta och är aktiva i verksamheten. Andra 
insatser har till exempel varit satsningar på unga studenter, en målgrupp vi tidigare inte riktat 
oss mot så strukturerat. 
 
Medlemsfokus har även varit en del av Coop Sverige ABs nya kommunikationsstrategi under 
2019 och det kommer fortsätta att vara i fokus.  
 
Under 2019-2020 har det dessutom genomförts en omorganisation på CSAB för att ytterligare 
stärka arbetet med medlemsnytta och sätta ännu större fokus på dessa frågor. Vintern 2019 
skapades även en avdelning med fokus på digitalisering och innovation, för att ytterligare öka 
engagemang och delaktighet hos existerande och presumtiva medlemmar. Alla dessa insatser ska 
tillsammans göra att det blir enklare och mer effektivt att stärka både varumärke, 
konkurrenskraft och fokus på medlemsnytta. 
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En stor del av KFs arbete med strategin handlar också om att visa hur vi bättre kan lyfta vår 
ägarform, precis det som motionären efterlyste. Det handlar om att återknyta till vårt 
grundläggande idéarv och visa vilken grund vår verksamhet står på. Både i form av att öka och 
sprida kunskap om kooperationen som ägarform och för att visa de fördelar vår unika ägarform 
har för våra medlemmar. Det strategiska arbetet, som görs med en bred involvering av framför 
allt föreningarna och KFs styrelse på olika sätt,  planeras vara klart till sommaren. Det ska sedan 
förankras och genomsyra verksamhetens olika delar. Det är dock ett arbete som tar tid att se 
effekt av, vi är dock på god väg. 
 
 

M 24. INFÖRANDE AV E-FAKTURA 
Numera är en pappersfaktura i brevlådan en sällsynthet. De fakturor som kommer på papper 
gäller tjänster och inköp av engångskaraktär med ett undantag: fakturan från Coop. 
 
Jag har efterlyst möjligheten att betala med e-faktura för flera år sedan, jag är uppenbarligen inte 
ensam om att ha ställt frågan eftersom den finns med under ”Vanliga frågor och svar”.  
 
Det något förvånande svaret är att IT-plattformen behöver utvecklas och att Coop för närvarande 
prioriterar möjligheten att betala med kort utan att mata in pinkod. Man kan inte låta bli att 
undra hur gammal Coops IT-plattform är, de flesta större företag har erbjudit e-faktura i mer än 
10 år. 
 
Om Coop menar allvar med sitt miljöengagemang måste vi snarast se till att minska dessa 
onödiga utskick av pappersfakturor till medlemmarna. 
 
Tänkbara alternativ kan vara ett eller flera av nedanstående förslag: 
e-faktura eller autogiro via internetbank 
faktura som pdf-fil via digital brevlåda 
pdf-fil skickad till medlemmarnas e-post 
möjlighet för medlemmarna att välja bort utskick av pappersfaktura och istället själva logga in 
för att kontrollera saldo och betala. 
 

Jag yrkar  
att  Coop snarast inför möjligheten att välja bort pappersfaktura och att det, om 

nödvändigt för ett snabbt införande, prioriteras framför möjligheten att betala 
utan att använda pinkod. 

 
Kerstin Sjöqvist 
 
 

U 24. UTLÅTANDE ÖVER M24 INFÖRANDE AV E-FAKTURA 
Motionären föreslår 
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att  Coop snarast inför möjligheten att välja bort pappersfaktura och att det, om nödvändigt 

för ett snabbt införande, prioriteras framför möjligheten att betala utan att använda 
pinkod. 

 
Efterfrågan på e-faktura är stor från våra medlemmar och vi kommer att erbjuda detta med start 
under april 2019. Först ut är e-faktura för våra kreditkortskunder eftersom det är där den stora 
volymen av fakturor finns. Under året kommer vi att se över möjligheten för våra lånekunder att 
betala med e-faktura. För de medlemmar som vill kommer vi fortsatt att erbjuda pappersavi. 
 
 

KFs styrelse beslutar föreslå stämman  
att  bifalla motionen. 
 

KF stämma 2019 beslutade i enlighet med KF styrelses förslag  
att  bifalla motionen 
 

M 24. ÅTERRAPPORTERING TILL KF STÄMMA 2020 
För Coop Mastercard infördes e-faktura under 2019. För kommande Coop Matkonto kommer det 
införas i samband med övergången till Payex i juni 2020.  
 
För lånekunder så är planeringen att introduktionen av e-faktura genomförs under det tredje 
kvartalet i år, med sikte på att vara igång under första kvartalet 2021. 
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23b) Nya motioner 

MOTION 1 

MOTION ANGÅENDE ETABLERING AV NÄRSERVICESTÄLLEN 
Samhället förändras med tiden. Förutsättningarna för vissa tidigare fattade beslut angående 
livsmedlemshandelns utveckling kommer att ändras. Det fanns tider när så kallade 
storhandelsställen växte i städerna. Sedan har utvecklingen fortsatt på många områden via e-
handel mm. Även Coop har anammat denna trend. Flera konsumenter är nöjda med den 
utvecklingen. Miljöaspekten kommer att komma i fokus pga. den allvarliga situationen som 
omvärlden står inför. Vi behöver ställa oss i situationen där miljövänliga alternativ efterfrågas. 
Coop har lyckats vara föregångare med många rättvisa och miljövänliga alternativ. Mina 
reflektioner finner jag t.ex. från Spanien, där Kooperationen har börjat satsa på mindre 
närserviceställen i nyare samhällen där bilismen kraftigt har begränsats.  
 

Jag föreslår följande 
att  kooperationen gör en modern marknadsanalys beträffande miljö och närservicebehoven 

pga. kommunikation i våra nya bostads-och marknadsförhållanden. 
att  kooperationen jämställer sina mindre enheter och matchar dessa gentemot Stora Coops 

erbjudanden. 
 
 
Asko Laakso, Uppsala 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 1 
Motionären till motion 1 föreslår  
 
att  kooperationen gör en modern marknadsanalys beträffande miljö och närservicebehoven 

pga. kommunikation i våra nya bostads-och marknadsförhållanden. 
att  kooperationen jämställer sina mindre enheter och matchar dessa gentemot Stora Coops 

erbjudanden. 
 
Etableringsplaner och frågor om butiksnät hanteras inom varje förening i KF. För KFs 
direktanslutna medlemmar hanteras detta av dotterbolaget Coop Butiker och Stormarknader, 
CBS, som driver butikerna i det aktuella området. CBS gör idag regelbundet en översyn över 
butiksnätsstrukturen och för det använder de sig av marknadsanalyser från ledande 
marknadsinstitut.  I deras etableringsplaner framöver ligger fokus på mindre butiker med 
bostads- och flödesnära lägen. Givet utvecklingen i den digitala handeln kommer CBS framöver 
också satsa mer på onlinehandel med både hemkörning och möjlighet att hämta i butik.  
 
Det finns  många parametrar att ta ställning till när det handlar om erbjudandet i de olika 
butikerna inom Coop. Dels finns det olika typer av artiklar, dels finns det priser och särskilda 
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medlemspriser och mjuka värden som kundmöten. I en större butik, där fler kunder handlar, 
finns det större möjlighet till såväl lägre priser som fler artiklar. Samtidigt kan en mindre butik 
vara ensam på orten och därmed ändå ha möjlighet att kunna sälja varor som i en större 
kommun endast återfinns på större butiker, med lönsamhet. De vägval som görs beträffande 
erbjudandet i butikerna ska göras utifrån vår värdegrund om att de ska vara vad som är bäst för 
affären, medlemmen och miljön. Det innebär att erbjudandet inte konsekvent kan vara detsamma 
i en liten butik som i en stor, då lönsamheten inte kan säkras i en sådan modell. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att anse den första att-satsen besvarad 
att avslå den andra att-satsen  
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MOTION 2 

MOTION ANGÅENDE FÖRÄNDRINGARNA I VILLKOREN FÖR COOP MER 
 

Framställan 
I januari 2019 skickades ett brev ut till medlemmar som har ett utav kreditkort Coop mer. 
Detta brev innehöll information om de nya avtalen som innehöll kraftiga försämringar på 
flera olika punkter. Coop mer har i flera år legat högt upp i topplistor över kreditkort pga att 
det hade avgiftsfria uttag, 0% valutapåslag och en bra så kallad cashback, vilket innebär 
att man tjänar poäng för varje krona som man handlar för. 
 
Alla dessa fördelar som gjort att det länge legat på topp på olika sidor är nu borttagna. 
Detta är något som jag tror kommer göra att färre kunde kommer att hitta till Coop eller välja 
Coop framför konkurrenterna. Jag kan själv säga att jag ofta har valt Coop just för att jag 
haft ett Coop Mer kort och velat handla där för att samla mer poäng. själv kommer jag nu 
att säga upp mitt Coop mer kort, föregående förändringar har gett sämre poäng, men nu 
ligger detta kort snart långt ner på listorna. 
 

Förslag 
Coop är bra på att skicka ut medlemsundersökningar om butikerna och deras personal, 
men i det här fallet har vi inte fått något att säga till om. På kommentarer på Facebook 
skriver Coop att de nya kortens ka vara bra för så många som möjligt, men vad grundar 
man det på?  
 

Jag föreslår  
att  ni nästa gång frågar era medlemmar innan ni gör så här stora förändringar på flera 

punkter i ett avtal. 
 

Jag yrkar vidare  
att  ni tar en titt på vad som gör konkurrenterna (bland kreditkorten) attraktiva, annars 

kommer ni inte att kunna konkurrera med dem. 
 

Förslag på sidor att analysera: 
x https://kreditkort.com 
x https://rikatillsammans.se/basta-kreditkortet-2018/ 

 

Viktiga delar som folk tittar efter: 
x Bra cashback (gärna över 0.5% om man ser på konkurrenterna) 
x Ingen årsavgift (Denna har bara höjts de senaste åren, nu minskade den med 50 kr, men 

flera andra punkter som gjorde koret attraktivt försvann) 
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x Inga avgifter för kontantuttag 
x Inget valutapåslag 

 
 
Fredrik Karlsson, Halmstad 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 2 
Motionären till motion 2 föreslår  
att  vi nästa gång frågar våra medlemmar innan vi gör så här stora förändringar på flera 

punkter i ett avtal. 
att  vi tar en titt på vad som gör konkurrenterna (bland kreditkorten) attraktiva, annars 

kommer vi inte att kunna konkurrera med dem. 
 
Det går inte att säga annat än att hanteringen av informationen runt kortbytet hade kunnat vara 
bättre, och att det finns anledning att be om ursäkt för att våra medlemmar inte fick tillräckligt 
med information i god tid.  
 
Bakgrunden till att bytet av kort genomfördes var de nya lagar och regler från 
Finansinspektionen som trädde i kraft 2019. Det skulle krävas stora investeringar för MedMera 
Bank AB för att de skulle kunna leva upp till de nya regelverken. Det var redan innan beslutet om 
nya regler fattades inte lönsamt att tillhandahålla kreditkort hos MedMera Bank, vilket gjorde att 
en stor investering inte var ekonomiskt hållbar. Det är viktigt att kreditkort kan bära sina egna 
kostnader för att inte vara en belastning för de medlemmar som har debetkortet Coop Konto. 
 
Den nya kortleverantören, Entercard, är ett av Skandinaviens ledande kreditmarknadsbolag och 
samarbetspartner med våra nordiska kollegor. Coop Mastercard kan numera erbjuda fler 
förmåner än tidigare kort och även e-faktura och kontaktlösa betalningar, vilket har efterfrågats 
länge av många medlemmar. Dessutom är årsavgiften lägre och reseförsäkringen har utökats. 
 
Förändringen har dessvärre också inneburit att det i några fall har blivit sämre för de 
medlemmar som har kreditkortet, bland annat genom att den extra poängintjäning som kortet 
gav på Coop justerats till samma nivå som poängintjäningen på Coop Konto ger. Syftet med den 
förändringen var att jämställa kredit- och debetkorten, eftersom alla medlemmar varken kan 
eller vill ha kreditkortet Coop Mastercard.  
 
Motionärens första att-sats handlar om att fråga medlemmarna innan stora förändringar görs på 
flera punkter i ett avtal. Villkoren och eventuella behov till förbättringar som våra medlemmar 
efterfrågar för korten ses över löpande. Exempelvis får de medlemmar som är med i Coop 
Medlemspanel frågor om medlemskapet, medlemsprogrammet och korten. Medlemspanelen är 
ett av de sätt som medlemmarna kan påverka på, genom att ge sina synpunkter så Coop kan ha 
dem med sig i sitt fortsatta arbete. Att däremot ta in synpunkter under ett tidsberoende 
leverantörsbyte är affärskritiskt och kan inte alltid genomföras. Förhoppningen i detta fall är att 
de löpande undersökningarna och samtalen med medlemmar ger en tillräckligt tydlig bild för att 
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kunna fatta beslut i enlighet med vår värdegrund - att det vi gör ska vara bra för affären, 
medlemmen och miljön. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att anse motionen besvarad  
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MOTION 3 

MOTION ANGÅENDE PRISSÄTTNING I PROCENT 
 
Efter att i många år jobbat i produktionsbranschen har jag funnit det märkligt att all prissättning 
i detaljhandeln sker i %. Det är orättvist mot tex en inhemsk (ofta bättre kvalitet) att 
%prissättning sker.  
 

Jag yrkar  
att  %satsen tas bort och att en ny värdering om kronor/ören införs. 
 
 
Ingemar Ekberg, Vejbystrand 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 3 
Motionären till motion 3 föreslår 
 
att  procentsatsen tas bort och att en ny värdering om kronor/ören införs. 
 
Motionären menar att en prissättning i procent inte gynnar inhemsk produktion. Exempelvis, om 
ett paket havregryn från Belgien är billigare i inköpspris än det svenska och man för båda 
paketen havregryn lägger på samma procentsats får det svenska havregrynspaketet ett större 
påslag än det belgiska och slutpriset för kunden blir högre. Kunden kan då uppleva att det 
holländska havregrynspaketet är så pass mycket billigare att man hellre väljer att köpa det. 
Motionären menar därför att det är mer rättvist gentemot de inhemska produkterna att inte 
alltid prissätta i procent, utan att också använda en prissättning i kronor och ören. 
 
All prissättning inom detaljhandeln sker dock inte i form av procent. En minst lika viktig del inom 
detaljhandeln är kronmarginalen, som motionären efterfrågar. Coop arbetar löpande med båda 
parametrarna för att säkerställa uppföljning och konkurrenskraft mot konkurrenterna. 
Tillvägagångssättet varierar över tid och mellan olika kategorier – allt för att säkra långsiktigt 
konkurrenskraft. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att anse motionen besvarad 
 
  



 
2020-04-01 
53 (74)   

 
 
MOTION 4 

MOTION ANGÅENDE HYLLA FÖR PARFYMFRIA PRODUKTER 
Jag med många har problem att handla städ, tvätt, rengöring och personliga hygienprodukter pga 
att många av dem är parfymerade. Vi blir sjuka av att vistas vid dem. Det inte bara kontaminerar 
luften utan doftsmittar även varorna.  
 

Därför yrkar jag på  
att  det behövs en plats med enbart parfymfria artiklar av ovan nämnda på ett enskilt ställe. 
 
 
Josefin Haglund, Uppsala 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 4 
Motionären till motion 4 föreslår  
att  det behövs en plats med enbart parfymfria artiklar av ovan nämnda på ett enskilt ställe. 
 
Coop försöker att tillhandahålla ett parfymfritt sortiment inom tvätt, städ och hygien i högsta 
möjliga mån. Många artiklar tas fram under vårt eget varumärke Änglamark som dessutom är 
miljömärkt.  
 
För att underlätta för alla kunder att hitta rätt i butiken har Coop valt att samla alla produkter 
under samma kategori i en avdelning. En separat avdelning skulle göra det svårare för fler att 
hitta det de söker när de handlar. Att ha en separat avdelning för parfymfritt kräver dessutom en 
betydande butiksyta, vilket inte är möjligt för alla butiker.  
 
Frågan om placering av produkter och artiklar i butikerna är dock inte en fråga för KF stämma. I 
motionärens fall är det Coop Butiker och Stormarknader som, utifrån de centrala planogram som 
Coop Sverige AB tar fram, äger frågan om möjlighet till parfymfri avdelning. Organisationen för 
KF direktanslutna medlemmar har skickat förslaget till CBS. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att avslå motionen 
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MOTION 5 

MOTION ANGÅENDE KUNDAMBASSADÖRER 
Kassapersonalen blir allt färre i takt med att andra utcheckningsmetoder som shopexpress och 
självskanning vinner mark. 
 
Samtidigt upplevs bemötande och personlig kontakt som allt viktigare. Som kund vill man bli 
sedd när man handlar i sin butik. Man kan även prata om behovet av värdskap. Inom andra 
näringar, t ex besöksnäringen, ses detta som ett av de främsta konkurrensmedlen.  
 
Ofta finns ingen att fråga när man behöver hjälp att hitta en vara eller vill ha annan information 
om viss vara. Vi behöver kundambassadörer åtminstone i våra större butiker. Det kan handla om, 
som tidigare nämnts, information om var en vara finns eller innehållet i varan. Det kan även gälla 
medlemsärenden, när någon vill bli medlem, vill ha nytt kort eller liknande. 
 
Kundambassadören kan med fördel placeras i del av förbutiken i de större butikerna där man 
tillhandahåller olika tjänster. Dessa bör vara utmärkta så att uppdraget blir tydligt för kunderna. 
Medlemspunkt kan med fördel placeras i närheten när någon behöver hjälp och för tillsyn av 
funktionen. Ägarombudet kan också på lämpligt sätt och omfattning knytas till detta område för 
att utföra sina kontakter med medlemmarna. 
 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att stämman ger KFs styrelse i uppdrag  
att  initiera åtgärder i motionens anda. 
 
 
 
Birgitta Holmlund, Uppsala 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 5 
Motionären för motion 5 föreslår 
att  initiera åtgärder i motionens anda. 
 
Motionären lyfter ett behov hos våra medlemmar och kunder att bli sedda och kunna be om hjälp 
när man handlar i våra butiker. Motionärens förslag är att införa kundambassadörer, framför allt 
i Stora Coop, vars roll är att vara tillgänglig för medlemmar och kunder.  
 
Coop Butiker och Stormarknader, CBS, implementerar en ny butiksorganisation i sina butiker där 
ett av huvudfokusen är att ha mer tillgänglig personal i butik i förhållande till 
kundtillströmningen. Idag finns tekniska hjälpmedel så som snabbkassor och ShopExpress som 
gör det möjligt att medarbetarna kan vara mer tillgängliga i butiken, istället för att finnas i 
kassan.  
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CBS tränar och utbildar medarbetarna i det goda kundmötet där ett av huvudsyftena är att ge 
medlemmar och kunder en bättre upplevelse och service vid sina inköp hos Coop. 
 
Frågor som rör medarbetarnas och personalens uppgifter i butik är dock inte en fråga för KF 
stämma. I detta fall är det en fråga för CBS som driver butikerna i området för KFs 
direktanslutnas medlemmar. Organisationen för KF direktanslutna medlemmar har skickat 
förslaget till CBS. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att avslå motionen  
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MOTION 6 

MOTION ANGÅENDE SORTIMENT I BUTIKERNA 
 

Framställan 
Ett av dagens problem är att sortiment som finns i butikerna inte är transparent för 
medlemmarna. Detta kan anses vara ett mindre problem om man förutsätter att man ska handla 
även i andra DVH-butiker, men vill Coop bil en större aktör på marknaden borde man se till att 
försöka inrätta och uppehålla ett system där kunden får en one-stop-upplevelse gällande 
livsmedlemsinköp. Varje gång jag är tvungen att gå till en annan affär för att komplettera förlorar 
Coop inte bara pengar – mer pengar än själva varans värde ty man handlar ju mer i den andra 
affären. Därigenom främjar Coop ett beteende av strököp, med andra ord så minskar man 
möjligheten till lojala kunder. Nu menar jag inte att man ska tillhandahålla alla varor till alla 
lägen i livet så som man gjorde förr, med bygg-, vit- och andra varor, men man borde se till att 
man inte i onödan tappar kunder/medlemmar. 
 
Detta är alltså en avvägningsfråga mellan kostnaderna för att behålla mindre omsatta produkter 
(s.k. hyllvärmare) och kundnyttan. Coop ska inte bara vårda sitt sortiment men aktivt 
minska/öka det enligt kundernas förväntningar i samarbete med sina medlemmar. 
 

Yrkande 
Att KF styrelse ska utreda sortimentsförändringarna 

a) Vad betyder det för kundflödet och omsättningen att ta enskilda produkter ur 
sortimentet då de säljs i för låga kvantiteter? 

b) Hur kan Coop bli mer tranperent främst gentemot sina medlemmar, kan man t.ex. 
annonsera ut ersättare i butiken innan man tar ut en produkt och efter man gjort det i 
butiken? 

c) Kan man gånga upp feedback från kunderna – hur många kunder är trogna en vara 
eller ett varumärke? 

d) Informationen om bindningen till produktgrupp vs. varumärke (t.ex. ketchup vs. Felix 
ketchup) bör användas inte bara för att anpassa sortimentet men också för att ge 
medlemmar visst inflytande – det finns inget ägarombud som fått prickig falukorv i 
sin butik 

e) Målen med sortimentsförändringarna ska bli transparenta för att kunna diskuteras i 
framtiden. Ökning av omsättningen kan nås på olika vägar och ska inte vara den enda 
anledningen, kvalitetshöjning eller mer hållbarhet kan vara andra anledningar. 

f) Beslut om utgående och nya produkter ska tas i större utsträckning än idag av 
medlemmarna. 

 
Christian Strzyz, Västerås  
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UTLÅTANDE ÖVER MOTION 6 
Motionären för motion 6 föreslår 
Att KF styrelse ska utreda sortimentsförändringarna 

a) Vad betyder det för kundflödet och omsättningen att ta enskilda produkter ur 
sortimentet då de säljs i för låga kvantiteter? 

b) Hur kan Coop bli mer tranperent främst gentemot sina medlemmar, kan man t.ex. 
annonsera ut ersättare i butiken innan man tar ut en produkt och efter man gjort det i 
butiken? 

c) Kan man gånga upp feedback från kunderna – hur många kunder är trogna en vara 
eller ett varumärke? 

d) Informationen om bindningen till produktgrupp vs. varumärke (t.ex. ketchup vs. Felix 
ketchup) bör användas inte bara för att anpassa sortimentet men också för att ge 
medlemmar visst inflytande – det finns inget ägarombud som fått prickig falukorv i 
sin butik 

e) Målen med sortimentsförändringarna ska bli transparenta för att kunna diskuteras i 
framtiden. Ökning av omsättningen kan nås på olika vägar och ska inte vara den enda 
anledningen, kvalitetshöjning eller mer hållbarhet kan vara andra anledningar. 

f) Beslut om utgående och nya produkter ska tas i större utsträckning än idag av 
medlemmarna. 

 
Sammanfattat vill motionären att medlemmar och kunder ska vara mer involverade i vilka 
produkter som säljs i Coops butiker, och att man ska titta mer på vilka artiklar där varumärket är 
extra viktigt vid köp. Motionären undrar också om det går att ta reda på hur många kunder som 
är trogna en produkt eller ett varumärke. Genom att analysera den kvittodata som Coop har är 
det fullt möjligt. Coop analyserar det redan idag och har den vetskapen i åtanke i inköpsarbetet.  
 
Under ett år genomför Coop åtta revideringar som följer branschens uppsatta och hårt styrda 
tidsaxel. Det är en tidsaxel som inte innehåller några möjligheter för undantag eller förskjutning i 
tid, vilket är en förutsättning för att leverera artiklarna till butik i tid. För att säkra rätt produkter 
och att alla kundbehov möts inom respektive kategori använder Coops sortimentsansvariga 
något som heter Consumer Decision Tree (konsumentbeslutsträd), eller CDT. I korthet fungerar 
metoden så att man får en förståelse för hur kunderna prioriterar bland sina köpbeslut, vilket gör 
att man kan erbjuda det kunden vill ha utifrån hur kunden brukar handla. 
 
Utöver CDT använder Coop, som ovan nämnt, den data som finns på kundernas kvitton för att se 
vilka produkter som fungerar som substitut för andra produkter. Man ser också vilka produkter 
som är komplement till varandra i kundens varukorg, för att på så sätt säkra att rätt produkter 
tas in samt tas bort. I många fall behålls artiklar trots att de säljs i lägre kvantitet eftersom de är 
så pass viktiga och inte utbytbara för kunder, för att inte de kunderna istället ska handla hos en 
konkurrent som erbjuder den specifika artikeln.  
 
För att vara transparent med medlemmar och kunder, och för att de ska hitta den nya produkten 
på hyllan i butiken, kommunicerar Coop löpande om förändringar i sortimentet. 
Kommunikationen sker bland annat genom Coops flygblad där man till exempel kan läsa om  
produktnyheter som tas in i samband med revideringar. 
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Totalt tar Coops Inköp & Sortimentsavdelningen in cirka 10 000 nya artiklar per år i sortimentet. 
Ungefär samma mängd artiklar tas årligen bort. Förutom de artiklar som tas in hanterar 
inköpsavdelningen ytterligare 3-5 gånger fler artiklar som efter värdering inte tas in i 
sortimentet. Under ett normalår flödar alltså 30 000-50 000 artiklar igenom revideringarna och  
Coops inköpare väljer i slutändan ut cirka 10 000 artiklar.  
 
I den branschgemensamma tidsaxel som Coop följer finns det därför ingen möjlighet till utökad 
tid för att involvera medlemmar i beslutsprocessen på en central och detaljerad nivå. Men 
samtidigt styr innehållet i kundkorgarna vilka varor Coop säljer, därmed påverkar medlemmarna 
vad som står på hyllorna – i det stora perspektivet. Medlemmar kan också i samtal med 
butikschefen till viss del påverka sortimentet i den specifika butiken. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att anse motionen besvarad 
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MOTION 7 

MOTION ANGÅENDE ATT ANPASSA REKLAMEN 
 

Framställan  
Idag får de flesta människor för mycket och icke relevant information om Coop. För att säga ”vi 
finns” och ”handla hos oss” krävs det inte detaljerade priser på enskilda rabatterade varor – bara 
för människorna som jagar priser. För att annonsera ”Vi finns” borde man pröva olika vägar och 
utvärdera dem. Dagens problem är att somliga som redan idag handlar mycket kan därigenom 
också få mer reklam, men behöver den inte då de redan är medvetna om sina val. Gamla 
medlemmar som inte använt sina kort borde man skicka ett nytt kort med en skrivelse då de kan 
opta in för de olika digitala reklam-kanaler (SMS, e-mail, fb). Allmänna rabatterbjudanden (t.ex. 
”10% på ett köp”) ska lassad på alla medlemmarnas kort oavsett reklamtillgång. I avsaknaden av 
detaljerade individuella kundanalyser bör varje medlem också ges möjlighet att välja reklam-
/informationsanslag, t.ex. hållbarhet, vegetariska/veganska produkter, ost/chark… 
 

Yrkande 
att KF Styrelse ska utreda hur man når fram till varje medlem med rabatt- och 

reklaminformation på ett individuellt sätt 
 

Christian Strzyz, Västerås 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 7 
Motionären för motion 7 föreslår 
att KF styrelse ska utreda hur man når fram till varje medlem med rabatt- och 

reklaminformation på ett individuellt sätt 
 
Det blir allt svårare att nå fram i mediebruset, samtidigt som vi i allmänhet ställer allt högre krav 
på att det vi läser ska vara relevant just för oss. Det ställer också högre krav på hur vi 
kommunicerar med våra medlemmar så de förstår nyttan med sitt medlemskap och 
förhoppningsvis därför väljer att bli aktiva medlemmar och handla på Coop. 
 
Coop har i grunden två typer av kommunikation. Dels köpt reklam till allmänheten och dels 
kommunikation och erbjudanden riktad till medlemmar. 
 
Den allmänna reklamen har Coop för att konkurrera med andra livsmedelsaktörer på marknaden 
och säkerställa att butikernas kampanjerbjudanden når en så bred målgrupp som möjligt. Då 
man vill nå så många som möjligt, vet Coop inte exakt vilka man faktiskt når ut till. De vanligaste 
formerna för den allmänna reklamen är oadresserad direktreklam i brevlådan och tv-reklam. En 
växande kanal är olika typer av annonsering via internet. När Coop gör den här typen av reklam 
når Coop således även medlemmar, som i sin tur i varierande grad är aktiva kunder hos Coop. 
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Coop ser att den typen av reklam fyller sin funktion, att nå den breda målgruppen, och man avser 
därför att fortsätta med den.  
 
Vad gäller kommunikation med medlemmar regleras det via avtalet som tillhör Coops 
medlemsprogram. I den här typen av reklam ingår vår egen tidning Mer Smak, e-post och 
adresserade utskick via post. Här vet Coop vem man riktar sig till och det är deras absoluta 
strävan att personalisera så mycket som möjligt av innehållet och vara så relevanta för 
mottagarna som det går. Till exempel använder Coop så långt det är möjligt information om 
köpvanor för att rikta relevanta varuerbjudanden till rätt medlem. Om man vill avsäga sig reklam 
kan man göra det via Coops kundtjänst eller genom att avregistrera sig för till exempel e-post. 
Det innebär samtidigt att man förlorar många förmåner som medlemskapet innebär. Att gå hela 
vägen med en egen ”inställning” på vad man föredrar är något som diskuteras. Nyttan med 
”inställningen” jämfört med analysmodellen ska vägas mot att hålla en sådan inställning 
uppdaterad och i sin tur relevant. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att anse motionen besvarad 
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MOTION 8 

MOTION ANGÅENDE ATT UTVÄRDERA MERA! 
 

Framställan  
KF har en styrelse som tillsammans med den underordnade organisationen ska garantera 
kooperationens fortbestånd på lång sikt. Detta bygger på att styrelsen och organisationen är 
flexibla, fattar beslut, samt utvärderar dessa. Processer ska upprättas eller anammas eller 
förbättras då det finns mål, aktörer med kompetens, samt verktyg. 
 
Problemet Orientering med eller utan minne – detta problem finns i många delar inom KFs 
organisation, t.ex. inom de olika styrelser, men lika så i organisationens delar, samt även inom 
den ytligt påverkande delen som t.ex. ägarombud – alla delar vi på problemet Orientering. 
 
Idag verkar det finnas verktyg för att arkivera – men det saknas uppenbarligen viljan och verktyg 
för att utvärdera skeenden inom KF/Coop. Man kan läsa mycket om KFs historia men man hittar 
inga utvärderingar. 
 
Om vi inte skapar ett minne och utvärderingar gör varje generation samma fel, så vi blir inte 
bättre.  
 

Yrkande 
Att KF Styrelse ska utreda behovet av och införa utvärderingar. Detta bör ske på relevanta 

områden, t.ex. där medlemmar äger men inte direkt kan vara delaktiga i verksamhet som 
Coop Sverige AB och CBS, eller i ägarombudsverksamhet för att säkerställa långsiktighet, 
eller på mellanchefsnivåer för att främja delaktighet/transparens inom interna 
beslutsvägar. 

 
 
Christian Strzyz, Västerås 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 8 
Motionären för motion 8 föreslår 
 
att          KF styrelse ska utreda behovet av och införa utvärderingar. Detta bör ske på relevanta 

områden, t.ex. där medlemmar äger men inte direkt kan vara delaktiga i verksamhet som 
Coop Sverige AB och CBS, eller i ägarombudsverksamhet för att säkerställa långsiktighet, 
eller på mellanchefsnivåer för att främja delaktighet/transparens inom interna 
beslutsvägar. 
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Regler för Samhandel, som bildar ramverket för den samhandel som ska äga rum under 
varumärket Coop, betonar behovet att utvärdera och ständigt förbättra verksamheten. Coop är 
en samhandel med flera butiksdrivande parter (föreningar och CBS) och gemensamma tjänster 
inom ramen för Coop Sverige AB. Det är helt avgörande att de delar som motionen 
betonar,  ”främja delaktighet/transparens inom interna beslutsvägar”, är väl fungerande för att 
målsättningar ska uppnås.  
 
KFs styrelse har fastställt den styrmodell som ska användas för att åstadkomma delaktighet och 
tydliga beslutsvägar. I syfte att utvärdera hur väl styrningen fungerar har KFs styrelse infört 
månadsvisa uppföljningar där samtliga vd:ar och ordföranden kan ange sin bedömning inklusive 
eventuella behov av förbättringar. Denna utvärdering syftar till att ständigt utvärdera och 
säkerställa att det finns en struktur för att ”minnas” de förbättringar som görs utifrån 
utvärderingen. KFs styrelse säkerställer också att styrelsearbetet i samtliga KFs dotterbolag 
utvärderas genom en enhetlig styrelseutvärdering.  
 
Utöver de utvärderingar som görs inom ramen för Regler för Samhandel görs under 2020 en 
utvärdering av systemet med ägarombud. I den deltar såväl ägarombud, medlemmar och 
butikschefer i de föreningar som har ägarombud.  
 
KF har deltagit i arbetet med att, inom ramen för Svensk Kooperation, ta fram ett förslag på 
gemensam kod för styrning av kooperativa företag. KFs styrelses ambitionsnivå är i skrivande 
stund att den föreslagna koden antas vid KFs stämma 2020. Den nya koden ställer ökade krav på 
transparens och att hur styrningen fungerar rapporteras och kan utvärderas av föreningens 
stämma. Koden lyfter särskilt fram de delar som handlar om verksamhetens 
syfte,  medlemsnytta, demokratiska processer samt medlemmarnas deltagande i  den 
värdeskapande verksamheten.  
 
Företag/föreningar som genom beslut på stämma valt att ansluta sig till koden ska följa kodens 
principer och i en styrningsrapport förklara på vilka sätt de tillämpats. Rapporteringen ska 
dessutom beskriva vilka åtgärder företaget planerar och vad som ska åstadkommas framöver i 
förhållande till koden. Detta innebär att relevanta områden kommer att utvärderas kontinuerligt 
och, utifrån ett helhetsperspektiv, rapporteras vid respektive stämmotillfälle. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att                       anse motionen besvarad 
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MOTION 9 

MOTION ANGÅENDE FRANCHISING 
 

Framställan 
Systemet av franchise-tagare för butiksdrift har på sistone uppmärksammats och delvis 
diskuterats inom Coop och ägarombuden. Det hävdas att franchise-systemet fungerar bättre på 
vissa ställen medan den traditionella butiksdriften bättre på andra ställen. 
 
Tyvärr förblir det oftast oklart vad som menas med bättre, och det finns risk att man skrotar det 
ena eller andra systemet på oklara grunder. För mig som kund spelar det  mindre roll om butiken 
drivs av en franchise-tagare eller en Coop-anställd butikschef, men som medlem vill jag att man 
gör en jämförelse bl.a. på den sociala hållbarheten av dessa modeller t.ex. på 
anställningstryggheten. Franchise-systemet sägs vara bättre på att anpassa sig till marknaden – 
den omvända logiska slutsatsen är att den traditionella driften är sämre på det – och det behöver 
kanske förbättras. 
 

Yrkande 
att KF/Coop dokumenterat utvärderar franchise-systemet inkluderande dess för- och 

nackdelar gentemot den traditionella butiksdriften med fast anställda – ur en kooperativ 
synvinkel 
 
 

Christian Strzyz, Västerås 
 
 

UTLÅTANDE OM MOTION 9 
Motionären för motion 9 föreslår 
att KF/Coop dokumenterat utvärderar franchise-systemet inkluderande dess för- och 

nackdelar gentemot den traditionella butiksdriften med fast anställda – ur en kooperativ 
synvinkel 

 
Butiker som drivs som franchise har funnits inom Coops butiksverksamhet under lång tid. Initialt 
infördes möjligheten för att kunna locka och skapa incitament för duktiga handlare samt att 
kunna driva vidare butiker som brottades med bristande lönsamhet. Den modell som skapades 
byggde på incitament via en vinstdelning mellan franchisetagaren och Coop. Det har aldrig varit 
ett renodlat franchiseavtal i traditionell mening, då lokal, inredning och varulager ligger kvar hos 
Coop och föreningen. Franchisetagaren har ansvaret för driften av butiken genom egen personal. 
 
I dagsläget driver franchisetagare 123 av våra butiker (97 inom CBS och 26 i föreningarna) och 
det ökar kontinuerligt. KFs styrelse har mot bakgrund av detta uppdragit till KFs vd att ta fram 
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ett underlag för att möjliggöra för styrelsen att fatta principiella beslut rörande franchise under 
våren 2020.  
 
Man har diskuterat att hitta kooperativa alternativ till franchiseverksamhet för att säkerställa att 
hela kretsloppet är kooperativt och motsvarar grundstrukturen för en medlemsdriven 
verksamhet fullt ut. Lagen om ekonomiska föreningar har dessutom förbättrats på detta område, 
och det finns nu bra möjligheter till effektivt inflytande och styrning, utökad finansiering genom 
investerande medlemmar samt beskattningsmässiga fördelar. 
 
I arbetet med att ta fram det underlaget har man hittills sett att 

x Coop är betjänt av möjligheten till att bedriva verksamhet via företagare, 
x Coops företagare bör utgöra en del av den kooperativa strukturen, samt 
x Coop har inte nyttjat de möjligheter som föreningslagen ger för att bygga en modell för 

företagare. 
 
Utifrån det tittar man nu på om det är möjligt att få till stånd medarbetardrivna butiker som ett 
alternativ till den franchisemodell som vi har nu. Beslut fattas av KF styrelse. 

 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att anse motionen besvarad  
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MOTION 10 

MOTION ANGÅENDE EKOLOGISKT FRUKT- OCH GRÖNT 
 

Framställan 
Coop/Konsum gör en stor sak av sitt ekologiska sortiment, i alla fall i reklamen. Ute i butikerna 
däremot är de ekologiska grönsakerna och frukten ofta undangömda i grönsaksavdelningens 
mörkaste hörn.  
 

Jag yrkar  
att direktiven för placeringen av ekologiskt frukt- och grönt ändras så att det blir lätt för 

kunderna att hitta de ekologiska alternativen, och några steg längre att gå för att köpa 
konventionellt odlade produkter. Den ekologiska delen av frukt- och grönt-avdelningen 
bör placeras där kunderna naturligt går igenom butiken, inte undangömt i ett hörn. Det 
bör även finnas direktiv om att om en ekologisk vara är på extrapris och billigare än de 
konventionella alternativen ska den placeras i bästa skyltläge, på det sätt som 
konventionella varor placeras nu.   

  
  
Karin Arver, Stockholm  

 
 

 

MOTION 11 

MOTION ANGÅENDE EKOLOGISKA VAROR 
 

Framställan 
Som kund blir jag ledsen och känner mig som om min butik försöker lura mig varje gång jag går 
in i en Konsumbutik (dvs oftast nån gång/vecka).  
 
Var är tanken med den obligatoriska ”Ekologiskt”-avdelningen i butikerna? När den först kom 
blev jag glad, då jag trodde att det var en ärlig satsning på att underlätta för kunderna att hitta de 
ekologiska alternativen. Den känslan är dock borta sen länge. Varför skyltar ni bara upp de 
dyraste ekologiska alternativen i butikerna ordentligt medan de mer överkomliga göms undan 
ute i det ”vanliga” sortimentet? Vill ni lura de som är beredda att betala mer för ekologiska varor 
att alltid köpa de allra dyraste alternativen?  
 
Vi som vill handla ekologiskt OCH ha koll på priset måste, som det är nu, springa runt i butikerna 
och jämföra varorna på flera olika ställen. Det är inte särskilt upplyftande som 
shoppingupplevelse, och tar en massa onödig tid. Då är jag ändå beredd att faktiskt köpa de 
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dyraste alternativen ibland, men jag vill göra det genom medvetna val. Säkerligen känner många 
andra kunder likadant. 
 
Följden av den här uppdelningen blir naturligtvis dels att vi som verkligen vill handla ekologiskt 
och inte är helt prisokänsliga väljer att handla i andra butiker, och att de som inte brukar handla 
ekologiskt men tänker att de ska börja går rakt in i den dyra hörnan, konstaterar att det är 
alldeles för stor prisskillnad mot de varor de brukar köpa, och fortsätter att handla 
konventionellt.  
 

Jag yrkar  
Att Antingen: ALLA ekologiska varor samlas i en ekologisk avdelning 

Eller: alla ekologiska varor placeras – väl uppmärkta – ute i det vanliga sortimentet.  
Att Avskaffa det kundfientliga kravet på Konsumbutikerna att placera de dyraste eko-

märkena i en särskild butiksdel märkt ”Ekologiskt”     
 
 
Karin Arver, Stockholm  
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 10 OCH 11 
Motionären för motion 10 föreslår  
att direktiven för placeringen av ekologiskt frukt- och grönt ändras så att det blir lätt för 

kunderna att hitta de ekologiska alternativen, och några steg längre att gå för att köpa 
konventionellt odlade produkter. Den ekologiska delen av frukt- och grönt-avdelningen 
bör placeras där kunderna naturligt går igenom butiken, inte undangömt i ett hörn. Det 
bör även finnas direktiv om att om en ekologisk vara är på extrapris och billigare än de 
konventionella alternativen ska den placeras i bästa skyltläge, på det sätt som 
konventionella varor placeras nu.   

 
Motionären för motion 11 föreslår 
Att Antingen: ALLA ekologiska varor samlas i en ekologisk avdelning 

Eller: alla ekologiska varor placeras – väl uppmärkta – ute i det vanliga sortimentet.  
Att Avskaffa det kundfientliga kravet på Konsumbutikerna att placera de dyraste eko-

märkena i en särskild butiksdel märkt ”Ekologiskt”     
 
 
I Ekowebs marknadsrapport 2019 står det att den ekologiska livsmedelsmarknaden ökade med 
drygt en miljard kronor under 2018. Det är visserligen en ökning på 4 %, men ökningstakten har 
avtagit mot tidigare år. Varken Coop eller Ica visar någon procentuell ökning i andel av sålda 
ekologiska produkter, utan båda behåller sina nivåer på 9,7 % respektive 6 % av sin totala 
försäljning. De mindre kedjorna, Lidl och Netto, och näthandeln har däremot ett tillväxttal mellan 
20-70 %, men de ökar från betydligt lägre nivåer. 
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Det man ser som största anledningar till att den ekologiska försäljningen inte fortsätter att öka i 
samma takt som tidigare är att konsumenterna också tittar på parametrarna vegetariska 
alternativ och lokalt producerad mat när de handlar. Hälsa, hållbarhet, klimatsmart och 
koldioxidneutralt är fortsatt en stark trend och konsumenterna försöker navigera i en ganska 
komplex köpsituation, vilket till exempel kan innebära att den ekologiska mjölken blir bortvald 
till förmån för svensk havredryck. 
 
Coop har olika ekologiska produkter som marknadsförs som veckans eko i direktreklamen. 
Butikerna får information från huvudkontoret om hur dessa produkter ska exponeras under 
veckan. Det handlar alltid om en synlig säljplats i kundvarvet.  
 
Övriga ekologiska produkter står ofta bredvid de konventionella av samma typ av vara, för att 
det ska vara enklare för kunderna att kunna välja ekologiskt när de handlar. I frukt- och 
gröntavdelningarna på de omställda butikerna finns de ekologiska grönsakerna ofta i moderna 
glasmontrar.  
 
De övriga ekologiska varorna som ingår i det centrala sortimentet är alltid placerade tillsammans 
med övriga varor med samma funktion. Bortsett från kategorierna kött och frukt och grönt där 
det finns risk för kontaminering, det vill säga att den ekologiska produkten kan ”förorenas” av 
den konventionella produkten vid kontakt, avråder Coop Sverige AB butikerna från separata 
avdelningar med ekologiska produkter samlade. De centrala direktiven från Coop är alltså redan 
motionärens andra alternativ att ”alla ekologiska varor placeras – väl uppmärkta – ute i det 
vanliga sortimentet”. 
  
Den butiksdel som motionären beskriver handhas av externa leverantörer som, efter samtal med 
butikschefen, tillhandahåller ett ekologiskt sortiment på en separat plats i butiken som 
leverantören sköter om. Detta rör sig ofta om varor med en högre prisbild, som motionären 
också har noterat. Det handlar om ett sortiment som normalt inte ingår i Coops sortiment, utan 
betraktas som ett val som butiken själva har bestämt att erbjuda för sina kunder. 
 
Frågor som rör placering av varor i butik är dock inte en fråga för KF stämma. I detta fall är det 
en fråga för CBS som driver butikerna i området för KFs direktanslutnas medlemmar att utifrån 
de centrala planogram som Coop Sverige AB tar fram hantera varornas placering i butik. 
Organisationen för KF direktanslutna medlemmar har skickat förslaget till CBS. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att avslå motion 10 och 11 
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MOTION 12 

MOTION OM ATT COOP SKA GYNNA NÄRPRODUCERAT 
 

Vad är närproducerat? 
Någon exakt definition av vad som är närproducerat finns inte, enligt Naturskyddsföreningen. 
Vid en jämförelse mellan två varor, som är producerade på två olika platser, går det däremot att 
avgöra vilken vara som är producerad närmast butiken och därmed är mest närproducerad. 
 

Varför är närproducerat viktigt? 
I vissa, men inte alla fall, är närproducerade varor bättre för miljön eftersom det minskar 
onödiga transporter. Ju närmare maten är producerad desto lättare kan det vara att ta reda på 
fakta om den. Man kan också värdera säkerhetsaspekten, vid eventuella kriser kan det vara bra. 
Det kan även vara ett sätt att gynna en levande landsbygd. Svenskt jordbruk utsätts för en allt 
tyngre konkurrens utifrån. Det starkaste skälet för närproducerade livsmedel är kanske att 
stödja inhemskt jordbruk. 
 

Varför ska Coop driva frågan på central nivå? 
Vissa kanske anser att frågan om närproducerat är något som endast kan skötas på lokal nivå. 
Men eftersom definitionen av vad som är närproducerat är relativ gäller det även produkter som 
köps in centralt.  
 
Äpplen odlade i Polen är mer närproducerade än äpplen odlade på Nya Zeeland i en jämförelse. 
Coop kan på central nivå även uppmana och hjälpa de lokala butikerna att ta in fler 
närproducerade produkter. 
 

Vi föreslår därför 
att  Coop ska främja lokalproducerade produkter. 
att  Coop uppmanar och hjälper butikerna att köpa in lokalproducerade produkter. 
 
Erik Hjärtberg och Christian Strzyz, Västerås 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 12 
Motionärerna för motion 12 föreslår  
att  Coop ska främja lokalproducerade produkter. 
att  Coop uppmanar och hjälper butikerna att köpa in lokalproducerade produkter. 
 
Alla konsumenttrender pekar på en större medvetenhet kring maten vi köper och närproducerat, 
lokalt och svenskt är viktiga mervärden som man känner sig trygg med och efterfrågar. Enligt 
Ekowebs årliga mätning av Sveriges ekologiska försäljning ser man att ökningen av ekologiska 
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produkter går långsammare än tidigare prognoser, och en av anledningarna till det är att 
konsumenterna tittar på fler parametrar när de handlar klimatsmart. Vad som är tydligt i 
mätningar är en fortsatt stark trend för hälsa, hållbarhet, klimatsmart och koldioxidneutralt, 
vilket också innebär att lokalproducerad mat är intressant för Sveriges konsumenter då det 
många gånger kan vara ett mer hållbart och koldioxidneutralt alternativ. 
 
Coop anser bland annat därför, i likhet med motionärerna, att ett stort utbud av lokal och 
svenskproducerad mat är en viktig del i en bra sortimentsstrategi och ambitionen är att erbjuda 
detta i alla butiker över hela landet. Det är av stor vikt att tydligt beskriva vad lokalproducerad 
innebär då Sverige har stora geografiska avstånd.  
 
Coop anser, i likhet med motionärerna, att lokal mat är en viktig del i en bra sortimentsstrategi 
och som ett led i att skapa goda förutsättningar för lokal och svenskproducerad mat tillsattes i 
januari 2019 en central organisation i Coop Sverige AB (CSAB). Den centrala organisationen har 
hela Sverige som sitt arbetsområde med syfte att förenkla och förbättra förutsättningarna för 
konsumentföreningarna och Coop Butiker och Stormarknader, CBS, att arbeta med små och 
lokala producenter och för att kunna erbjuda mer närproducerat och svenskt från lokala 
producenter.  
 
Lokal-mat-organisationen sluter avtal med mindre leverantörer och producenter som säljer 
produkter till en eller flera butiker i regionen där produktionen sker. Dessa produkter märks 
som ”närproducerade”, ”Lokal Mat”, ”Mat från Regionen” eller dylikt när de säljs i butik.  
 
Leverantörerna och producenterna av dessa produkter ska självklart leva upp till Coops högt 
ställda krav på bland annat livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Coop bedriver ett omfattande 
hållbarhetsarbete där vi med hjälp av ny kunskap och ständiga förbättringar hela tiden strävar 
efter att vara marknadsledande. De produkter som säljs på Coop uppfyller en mängd krav inom 
allt från miljö och klimat till arbetsvillkor och livsmedelssäkerhet. I Coops hållbarhets- och 
kvalitetsarbetet ingår att hela tiden se över våra ställningstaganden och leverantörskrav för att 
med hjälp av den senaste kunskapen eventuellt göra nya ställningstaganden och fatta nya beslut. 
 
De allra flesta produkter har sin största påverkan innan den ska transporteras till oss i Sverige 
därför har Coop idag prioriterat att ställa hållbarhets- och kvalitetskrav på primärproduktion och 
förädling och inte på transportavstånd. Transporterna från mer lokala producenter behöver inte 
nödvändigtvis vara mer klimatvänliga eftersom transporterna inte alltid är lika effektiva, till 
exempel genom sämre fyllnadsgrad i transportmedel, annat bränsleslag och så vidare, vilket 
också behöver ses över när beslut fattas.  
 
Coop anser att genom lokal- och svenskproducerad mat kan vi bidra till en levande landsbygd 
och att vi stöttar den svenska produktionen ur ett framtida matförsörjningsperspektiv.  
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att anse motion 12 besvarad 
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MOTION 13 

MOTION ANGÅENDE SMÅHUSHÅLL 
 

Framställan 
Kooperationen bygger på det gemensamma ägandet och därmed alla medlemmars lika värde. 
Som exempel på motsatsen kan nämnas ”Medlemstisdag”. Att sätta en gräns på inköp på 200 
kronor för att få 5% rabatt överensstämmer inte med den värdegrunden som medlem i en 
kooperation deltar man på ett rättvist sätt och ansvarar både för kapital och för verksamhet. 
Ovanstående exempel visar istället på att det lilla, inte så kapitalstarka hushållet, inte har samma 
värde som det stora hushållet. 
 
När nära hälften av alla hushåll i Sverige är små hushåll och består av en till två personer så 
borde kooperationen återigen föregå med gott exempel och visa att även dessa hushåll är 
värdefulla för det gemensamma. 
 

Därför yrkar jag 
att  KF/Coop verkar för att uppmärksamma de små hushållen i kampanjer såväl som i den 

dagliga verksamheten i butik 
 
 
Ulla Persson, Västerås 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 13 
Motionärerna för motion 13 föreslår 
att  KF/Coop verkar för att uppmärksamma de små hushållen i kampanjer såväl som i den 

dagliga verksamheten i butik 
 
De små hushållen är både många och viktiga. Ensamstående utan barn är den vanligaste 
hushållstypen i Sverige, följt av sammanboende utan barn och på tredje plats är sammanboende 
med barn enligt statistiska centralbyrån.  
 
Coop är måna om att skapa en lönsam försäljning som i slutändan gynnar alla medlemmar. Vägen 
till ett starkt kooperativt bolag som står starkt i konkurrensen gentemot det privata alternativet 
är att ha en lönsam försäljning. Coop justerar därför löpande kampanjer och 
medlemserbjudanden utifrån de ekonomiska beräkningarna och utifrån vår värdegrund som 
säger att allt vi gör ska vara bra för affären, medlemmen och miljön.  
 
Coop Butiker och Stormarknader, CBS, har valt ett köpkrav på 200 kronor av två anledningar. 
Den ena handlar om att inte gynna strökunderna med bra erbjudanden, utan att fokusera 
medlemserbjudanden för de lojala medlemmarna. Det är dock tyvärr så att ett mindre hushåll 
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kan vara helt lojalt men ändå inte uppnå de köpkrav som nu finns. Samtidigt så väger den andra 
anledningen, den om att säkra en lönsam försäljning, så tungt att Coop ändå anser att köpkravet 
är rimligt. Att kunna ha medlemstisdagar driver en ökad försäljning, och även om alla inte 
kommer upp till köpkravet så gynnas alla medlemmar indirekt av att de mest köpstarka 
medlemmarna är lojala med Coop. Det gör att Coop kan arbeta vidare med till exempel 
personliga erbjudanden och medlemspriser. 
 
De små hushållen är många och de är viktiga. Precis lika viktiga som de medlemmar som lever i 
stora och köpstarka hushåll. Coop arbetar aktivt med till exempel införandet av mindre 
förpackningar för att tillgodose fler kundgrupper. Man har också börjat fundera på hur man på 
andra sätt kan möta de små hushållens behov, på sätt som också säkrar en lönsamhet. Kanske 
kan Coop vara ett bättre alternativ än hämtmat från snabbmatsrestaurangen? Kanske kan Coop 
skapa enkel matglädje för den som inte längre tycker att det är lika kul att tillgodose hela 
kostcirkeln till sig själv? Alla svar finns inte ännu, men arbetet pågår. 
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att bifalla motion 13 
 
 
 
 
 
 
 



 
2020-04-01 
72 (74)   

 
 
MOTION 14 

MOTION ANGÅENDE MEDLEMSNYTTA: LIKABEHANDLING AV MEDLEMMAR OAVSETT 
DERAS BIDRAG TILL OMSÄTTNING 
 

Framställan 
Idag behandlas medlemmar olika, beroende på deras bidrag till Coops omsättning. Detta kan 
anses rätt ur en kapitalistisk syn där de största aktörerna på en marknad gynnas mer än mindre 
aktörer då de förfogar över mer pengar, men detta synsätt har inget stöd i den kooperativa 
historien, tvärtemot var det en av anledningarna varför kooperationen grundades. Logiskt tänkt 
borde det leda till att våra mindre kraftiga medlemmar bildar egna kooperationer för att bilda en 
större maktfaktor på marknaden – organiserade grupper gynnas då de lobbar för sina intressen, 
medan de oorganiserade grupperna diskrimineras. Som kooperation bör vi inte uppträda så 
gentemot våra medlemmar. 
 

Yrkande 
att KF styrelse ska verka för att det inom ett år efter antagande av denna motion inte längre 

finns diskriminerande system inom medlemsnyttan 
att alla medlemmar gynnas procentuellt lika efter sina bidrag till kooperationens omsättning 
 
 
Christian Strzyz, Västerås 
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MOTION 15 

MOTION ANGÅENDE POÄNGSYSTEMET 
 
Poängsystemet idag gynnar sen köpstarka lojala medlemmen vilket förstås är bra. Men 
ensamhushåll och lågbudgethushållet missgynnas och även nervärderas hur lojala de är och 
försöker vara. En ensam person handlar för ca 2000 kr per månad och har inte någon chans att 
komma upp i poäng för en värdecheck ens för 30 kronor under en månad. 
 
Visst kan man "maxa" poängen t ex med ett kreditkort men alla vill inte och kanske inte ens kan 
få ett. Det krävs trots allt kreditvärdighet. 

  
För rättvisa, samma pengavärde och för att behålla medlemmar = kunder vill vi 
att  Coop ser över poängsystemet snarast och tar bort poäng trappan. Det mest rätta är att 

återgå till att varje handlad krona ger en poäng.  
 

Därutöver bör möjlighet till  
att  "maxa" poängen genom olika val typ kreditkort eller andra val finnas kvar  
 
 
Maija-Liisa Åsenbrygg  och  Dan Stigenberg, Västerås 
 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER MOTION 14 OCH 15 
Motionärerna för motion 14 och 15 föreslår 
att KF styrelse ska verka för att det inom ett år efter antagande av denna motion inte längre 

finns diskriminerande system inom medlemsnyttan 
att alla medlemmar gynnas procentuellt lika efter sina bidrag till kooperationens omsättning 
 

För rättvisa, samma pengavärde och för att behålla medlemmar = kunder vill vi 
att  Coop ser över poängsystemet snarast och tar bort poäng trappan. Det mest rätta är att 

återgå till att varje handlad krona ger en poäng.  
 
Därutöver bör möjlighet till  

att  "maxa" poängen genom olika val typ kreditkort eller andra val finnas kvar  
 
 
KFs och Coops värdegrund innebär att de beslut som fattas, och de aktiviteter som görs, ska vara 
bra för affären, medlemmen och miljön. En förutsättning för en välfungerande 
konsumentkooperation är lönsamhet i vår gemensamma affär. För att medlemmar skulle bli än 
mer lojala med Coop, och för att locka fler till att bli medlemmar, togs medlemsprogrammet fram 
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under 2010-talet och den första versionen av det som finns idag lanserades 2014. Sedan 
medlemsprogrammet med poäng infördes har Coop löpande modifierat det utifrån de önskemål 
och köpmönster som medlemmarna har visat. Allt för att programmet ska vara det bästa för 
affären, medlemmen och miljön. 
 
Coops medlemsprogram bygger på att medlemmen är lojal med Coop i samband med inköp av 
alla sina mat- och hushållsvaror. För att även de medlemmar som har ett mindre hushåll ska 
kunna tjäna poäng kan man nyttja fler samarbetspartners till Coop än tidigare och på så vis kan 
man få upp till 6 poäng/krona. Samarbetspartners finns inom de allra flesta kategorier, så det går 
att tjäna extra poäng på andra planerade inköp.  
 
Coop har självklart kvar möjligheten att maximera poängen med hjälp av antingen ett betal- eller 
kreditkort. Inte alla medlemmar önskar eller kan få ett kreditkort, därför har både Coop konto 
(debet) och Coop Mastercard (kredit) samma intjäning (0,5 poäng extra/krona oavsett nivå i 
trappan). Detta för att det ska vara så rättvist som möjligt, oavsett vilket kort man har möjlighet 
att ha. Vill man tjäna ytterligare poäng kan man välja Coop Mastercard, som ger 0,5 poäng/krona 
överallt i hela världen. Poängen som tjänas in sparas på ett poängkonto i tre år. Detta innebär att 
man kan spara poäng under en längre tid om man önskar innan man plockar ut till exempel en 
värdecheck av högre valör.  
 
  
De medlemmar som handlar mycket gillar poängtrappan, så som den ser ut idag. Dessa lojala och 
köpstarka medlemmar står för en stor del av omsättningen som gör det möjligt för Coop att 
erbjuda förmåner och bättre medlemspriser till alla medlemmar. I samband med poängtrappan 
stärkte Coop även medlemspriserna eftersom dessa, enligt enkätundersökningar, anses vara den 
viktigaste förmånen. 
 
Sammantaget finns det fler möjligheter att kunna maximera sin poängintjäning, poängen kan 
intjänas och användas under flerfaldigt längre tid och dessutom finns större valmöjligheter att 
använda sina poäng än hos andra jämförbara aktörer på marknaden.  
 
Coop är ingen vanlig affär. Coop är en kooperativ affär med värderingar och grundläggande 
principer som alla medlemmar kan vara med och påverka. Under de senaste åren har KF och 
Coop påbörjat ett arbete med att se över hur medlemsnyttan i sin helhet ska se ut imorgon. 
Arbetet har bara börjat med medlemsenkäter och ett antal djupintervjuer. Många medlemmar 
kommer att involveras. Det är därför för tidigt att nu bestämma exakt hur den framtida 
medlemsnyttan ska se ut för att vara det bästa alternativet för affären, medlemmen och miljön.  
 
 

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman  
att avslå motionerna 14 och 15 
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