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ARBETSORDNING OCH DAGORDNING

FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING
TIDER

PROGRAMPUNKTER/HÄNDELSER

9.00-9.50

Välkomsttal och inledande ord av Leif Linde, Marie Nygren och Magnus
Johansson

8.30-9.45

10.00-11.30
11.30-12.30
12.30-15.00

Ombuden registrerar sig till stämman (de ombud som deltar fysiskt på Vår Gård
kan registrera sig till klockan 10.00)
KF stämma
Lunchpaus

Digitalt seminarium med tema Sveriges viktigaste konsumentkraft

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Stämmans öppnande

Stämmans godkännande av att ombud kan delta via tekniska hjälpmedel samt att
utomstående kan närvara vid stämman
Val av stämmans funktionärer

a)
b)
c)
d)

ordförande
anmälan av ordförandens val av sekreterare
minst två protokolljusterare
minst två rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning
Fastställande av dagordning

Information om KFs verksamhet, ekonomi och framtidsplaner och om
konsumentkooperationen i övrigt

Framläggande av årsredovisningen för KF och koncernredovisningen för KF med
dotterföretag
Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

Fastställande av resultat- och balansräkning för KF samt koncernresultat

2021-03-22
5 (83)

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

och koncernbalansräkning

Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för KF

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd
Förslag från styrelsen

a)
b)
c)
d)
e)

Förslag om ändringar i KF stadgar
Stadgeändring i KF Mönsterstadgar
Kooperativ styrningsrapport
Förtroendevalda revisorers granskningsrapport
Anslag till externa organisationer

Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för KF

Fastställande av arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda som valts av
stämman eller utgör ombud vid stämman
Fastställande av antal styrelseledamöter

Val av styrelseordförande efter förslag från KFs valberedning

Val av ledamöter till styrelsen efter förslag från valberedningen
Arbetsordning granskare ur medlemsperspektiv
Val av

a)
b)

Revisorer och ersättare
Granskare ur medlemsperspektiv

Fastställande av instruktion för KFs valberedning

Val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande och vice
ordförande i valberedningen
Övriga val som stämman ska förrätta
Motioner

a)
b)
c)

Uppföljning
Nya motioner från konsumentföreningar
Nya motioner nya motioner från KFs direktanslutna medlemmar

Stämman avslutas
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VALBEREDNINGENS ARBETE
Rapport
Kooperativa Förbundets valberedning består av fem ledamöter, som samtliga utsågs av 2020 års
ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har under verksamhetsåret sammanträtt under
sammanlagt sex heldagar och arbetat i enlighet med den ”Instruktion för KFs valberedning” som
samma stämma fastställde den 15 april 2020.
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 också 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
direktanslutna medlemmar, uppmanades den 5 oktober 2020 att senast den 20 december 2020,
till valberedningen, lämna in nomineringar av lämpliga kandidater till styrelse och revision.

Inför årets stämma har valberedningen genomfört telefonintervjuer med samtliga sittande
styrelseledamöter. Vi har via Teams intervjuat förbundets VD, Marie Nygren och
styrelseordförande, Leif Linde samt de 3 stämmovalda revisorerna. Därutöver har vi via Teams
intervjuat samtliga nya nominerade kandidater. Sammantaget har vi genomfört 19 intervjuer. Vi
har analyserat den styrelseutvärdering som genomfördes under hösten 2020 samt studerat
närvarolistorna över styrelsens sammanträden. Vi har även genomfört sedvanliga heder- och
vandelprövningar samt kontrollerat belastningsregistret.
I valberedningens uppdrag ligger också att föreslå stämman lämpliga arvoden och andra
ersättningar till förtroendevalda i KF för den kommande mandatperioden. Till 2017 års stämma
tog valberedningen fram ett helt nytt sätt att beräkna arvoden och kopplade dessa till
inkomstbasbeloppet. Vi föreslår stämman att dessa principer ska ligga fast vilket innebär en
uppräkning med 2,2 procent för verksamhetsåret 2021.
Under arbetets gång har Mailis Cavalli-Björkman från Strömstad lämnat valberedningen. Skälet
är att Coop Väst har nominerat henne som ledamot i KFs styrelse.
Med hänvisning till ovanstående överlämnar vi i härmed våra förslag till stämman för beslut.

Stockholm den 15 februari 2021

Conny Fogelström, Täby, Ordförande
Bo Kärreskog, Gislaved

Carola Hedberg, Lycksele, Vice ordförande
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

c) Anmälan av ordf. val av sekreterare

Helena Dahlin, KF Juridik

b) Val av reserv för ordförande

d) Val av minst två protokollsjusterare
e) Val av minst två rösträknare

Valberedningen föreslår stämman
att

Mikael Sundesten, Sundbyberg
Malin Dahlberg Markstedt, Stockholm
Per Gunnar Johansson, Åryd
Ewa Back, Sundsvall
Stefan Hedetoft, Arlöv

välja stämmans funktionärer enligt förslag ovan
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13. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN
13a) Förslag om ändringar i KF stadgar
På årsstämman 2020 antogs svensk kod för bolagsstyrning. Företag som genom beslut på
stämman valt att ansluta sig till koden ska följa kodens principer och i en styrningsrapport
förklara på vilket sätt de tillämpats. Styrningsrapporten ska sedan granskas ur ett
medlemsperspektiv.

Rollen som granskare ur ett medlemsperspektiv är en särskilt viktig roll i de kooperativa
företagen som inte uppfylls av generiska kontrollorgan, vilket också lyfts fram i koden. Koden
slår fast att stämman ska välja en eller flera personer att granska verksamheten ur ett
medlemsperspektiv. I KF stadgar anges Revisorer som ett obligatoriskt kontrollorgan. KF
stämma utser för detta en auktoriserad revisionsfirma samt två förtroendevalda revisorer och en
suppleant.
I KF har de förtroendevalda revisorerna redan innan antagandet av Koden iklätt sig uppdrag att,
utöver revisionsuppdraget, granska verksamheten ur medlemsperspektiv (primärt utifrån de
personer som har sitt medlemskap i KF), vilket i och med antagandet av Koden är en obligatorisk
granskning.
För att skapa tydligt fokus på uppdraget som granskare ur medlemsperspektiv föreslår styrelsen
att granskning av verksamheten ur ett medlemsperspektiv ska ske av en därför särskild
granskare medan revisionen utförs av externa revisorer.
I samband med översynen av stadgarna föreslås det även att ändamålet avseende verksamheten
förtydligas för att åstadkomma tydlighet och transparens.

Ett arbete avseende renodling av KFs verksamhet pågår i form av att tydliggöra att KF är ett
medlemsorgan för konsumentföreningar som är delaktiga i den gemensamma samhandeln. Detta
tydliggörs genom att medlemskap endast är avsett för konsumentföreningar varvid medlemskap
för organisationer exkluderas (efter dialog och samförstånd med de organisationer som idag är
medlemmar i KF).
Med hänsyn till ovan föreslår styrelsen att stadgarna ändras så att (i) rollen som förtroendevald
revisor ersätts med granskare ur medlemsperspektiv, (ii) medlemsformen organisationer tas
bort genom renodlingen samt (iii) verksamhetens ändamål förtydligas. Genomgående
följdändringar för att uppnå detta framgår i nedan sammanställning av samtliga föreslagna
justeringar.
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GÄLLANDE LYDELSE

KFs ändamål och firma

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

§ 1 ÄNDAMÅL SAMT VERKSAMHETENS
ART OCH FINANSIERING
KFs ändamål

KF är förbund för anslutna konsumentkooperativa
medlemsföreningar med eller utan
detaljhandelsdrivande verksamhet
(”Konsumentföreningar”) och anslutna
organisationer (”Organisationer”) samt förening
för fy-siska 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 samhandel med
Konsumentföreningarna avseende detaljhandel
och dagligvaruhandel samt att utveckla och driva
detaljhandel (”Den Kooperativa
verksamheten”).

Konsumentkooperativa föreningar som bedriver
kooperativ dagligvaruverksamhet i Sverige har,
som medlem-mar i KF, gemensamt inrättat en
kooperativ samhandel (”KF Samhandel”) i syfte
att skapa förutsättningar för
Konsumentföreningarna att åstadkomma
ekonomisk nytta för sina medlemmar genom att
tillhandhålla ett bra medlemserbjudande.

KF är förbund för anslutna konsumentkooperativa
medlemsföreningar med eller utan
detaljhandelsdrivande verksamhet
(”Konsumentföreningar”) och anslutna
organisationer (”Organisationer”) samt förening
för fy-siska och juridiska personer som är bosatta
respektive har sitt säte inom ett område där ingen
Konsumentförening har upptagningsområde.
KFs primära ändamål är att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen primärt
genom samhandel med understödja
Konsumentföreningarnas syfte att skapa
ekonomisk nytta för sina medlemmar, och samt
förverkliga den svenska
konsumentkooperationens verksamhetsidé att
samtidigt göra det möjligt för medlemmar att
bidra till en hållbar utveckling.

KF förverkligar ändamålet genom samhandel med
Konsumentföreningarna avseende detaljhandel
och dagligvaruhandel samt att utveckla och driva
detaljhandel förvaltning av
Konsumentföreningarnas gemensamma
samhandel och utveckling av driften av
dagligvaruverksamheten under härför dedikerade
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GÄLLANDE LYDELSE

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

varumärken (”Den gemensamma Kooperativa
verksamheten”).

KF ska säkerställa att den gemensamma
Kooperativa verksamheten har en såväl kortsiktig
som långsiktig finansiering.
KF ska säkerställa att den gemensamma
Kooperativa verksamheten har en ändamålsenlig
risk-hantering och finansiell stabilitet.

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

KF ska säkerställa att den gemensamma
Kooperativa verksamheten åstadkommer
ekonomisk nytta som kommer medlemmarna till
del.

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

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.

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

KF är partipolitiskt och religiöst obundet.

KF är partipolitiskt och religiöst obundet.

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

Verksamhetens finansiering

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

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

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
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GÄLLANDE LYDELSE

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

KF ska verka för en finansiell stabilitet inom
samhandeln genom koordinering av
konsumentkooperationens kapitalanskaffning
samt tillhandahålla möjlighet att placera
sparmedel.

KF ska verka för en finansiell stabilitet inom
samhandeln genom koordinering av
konsumentkooperationens kapitalanskaffning
samt tillhandahålla möjlighet att placera
sparmedel.

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.

§ 2 FIRMA OCH SÄTE

Förbundets firma är Kooperativa Förbundet
ekonomisk förening.
Förbundets styrelse har sitt säte i Solna.

Medlemskap

§ 3A ANTAGANDE AV MEDLEM
Till medlemmar i KF kan:
1.

Konsumentföreningar antas.

3.

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

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”).

-

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

att Organisationen organisatoriskt ska
upprätthålla demokratisk styrning och
kontroll, samt

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.

Förbundets firma är Kooperativa Förbundet
ekonomisk förening.
Förbundets styrelse har sitt säte i Solna.

Till medlemmar i KF kan:

Konsumentföreningar antas.

3.

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

-

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

att Organisationen organisatoriskt ska
upprätthålla demokratisk styrning och
kontroll, samt
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GÄLLANDE LYDELSE

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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.

-

att Organisationen ska redovisa
betryggande konsolidering.

§ 3B VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP

-

att Organisationen ska redovisa
betryggande konsolidering.

För Konsumentförenings medlemskap i KF krävs:

För Konsumentförenings medlemskap i KF krävs:

att Konsumentföreningens stadgar godkänts
av KF.

att Konsumentföreningens stadgar godkänts
av KF.

att stadgarna för Konsumentförening
väsentligen överensstämmer med KFs vid
var tid gällande och av stämman fastställda
mönsterstadgar.
att innan Konsumentförening vidtar
stadgeändring, ska ändringsförslaget
skickas till KF för godkännande.
Konsumentföreningens stadgar ska
föreskriva att stadgeändringar inte är
giltiga och får inte registreras utan KFs
godkännande.

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

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 stadgarna för Konsumentförening
väsentligen överensstämmer med KFs vid
var tid gällande och av stämman fastställda
mönsterstadgar.
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
kooperativ detaljhandelsverksamhet och
anslutit sig till och efterlever KFs Regler för
Samhandel.
att Konsumentförening som bedriver
verksamhet under varumärke ägt av KF
och/eller inrättat för KF Samhandel,
anslutit sig till och efterlever KFs
Varumärkespolicy och Varumärkesavtal
samt antagit och efterlever övriga policyer
antagna av, eller på uppdrag av, KF styrelse
för KF Samhandel.
att Konsumentförening som bedriver
verksamhet under varumärke ägt av KF
eller inrättat för KF Samhandel, ska i alla
avseenden vara, lojalt understödjer KF
sSamhandeln 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.
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GÄLLANDE LYDELSE

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.
Konsumentförening som inte uppfyller kraven i
denna § 3b kan uteslutas ur KF genom beslut av
styrelsen i den ordning som anges i §5 nedan.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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.
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

Utträde Direktansluten medlem

Utträde Konsumentförening och
organisation

Utträde Konsumentförening och
organisation

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.

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.

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.

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.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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.

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.

§ 4 A BYTE AV FÖRENING
DIREKTANSLUTEN MEDLEM

§ 5 UTESLUTNING AV MEDLEM

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.
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

Direktansluten medlem som inte deltagit i KFs
verksamhet under en sammanhängande period på
minst 5 år kan uteslutas av styrelsen.
Konsumentförening som inte uppfyller sina
åtaganden som medlem (se §3b ovan), kan
uteslutas genom beslut av styrelsen. Före sådant
beslut ska Konsumentföreningen underrättas
skriftligt och ges tillfälle att yttra sig
Konsumentförening som inte deltar i KFs
verksamhet kan uteslutas av stämman.

Vid uteslutning ska medlemmens tillgodohavande
hos KF överföras till reservfonden.
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 §3130.
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§ 6 INSATSSKYLDIGHET

Insats Direktansluten medlem

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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 §2627.

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.
Konsumentförening ska vidare varje år till sitt
insatskonto i KF överföra 2/3 av överskottsmedel,
som erhålls enligt §2726 punkt 3. Styrelsen kan,
om särskilda skäl föreligger, medge
Konsumentförening undantag (helt eller delvis)
från denna skyldighet.

Insats Konsumentförening och organisation

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

Insats Konsumentförening och organisation

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

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

Konsumentförening och organisation

Konsumentförening och organisation

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

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.

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

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.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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.

För KFs förbindelser ansvarar medlem med sina
insatser.

För KFs förbindelser ansvarar medlem med sina
insatser.

§ 8 FÖRLAGSINSATSER

§ 9 MEDLEMS ANSVAR FÖR KF:S
FÖRBINDELSER
Besluts- och kontrollorgan
§ 10 KFS BESLUTS- OCH
KONTROLLORGAN

KFs besluts- och kontrollorgan är följande
1.

Stämma

3.

Verkställande direktör (vd)

2.
4.

Styrelse

Revisorer

KFs besluts- och kontrollorgan är följande
1.

Stämma

3.

Verkställande direktör (vd)

2.
4.
5.

Styrelse

Externa Rrevisorer

Granskare ur medlemsperspektiv

Ingen får samtidigt inneha mer än ett av
uppdragen.

Ingen får samtidigt inneha mer än ett av
uppdragen.

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.

Den som är vald till styrelsen, eller till extern
revisor eller granskare ur medlemsperspektiv får
inte inneha anställning i KF, i KFs dotterbolag eller
i företag där KF har väsentligt intresse eller som
äger eller bedriver till KF och KF dotterbolag samt
Konsumentföreningarna konkurrerande
verksamhet.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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.

§ 11 VALORDNING

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.

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

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.

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
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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.

röster väljs till ombud. Vid lika röstetal avgör
lotten.

§ 12 STÄMMA

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

§ 13 STÄMMA: REPRESENTATION

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.
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.

§ 14 STÄMMA: SAMMANTRÄDE

Vid stämman ska följande förekomma:

1) Val av stämmans funktionärer:
a) ordförande
b) anmälan av ordförandens val av

röster väljs till ombud. Vid lika röstetal avgör
lotten.

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

För det fall att styrelsen beslutar att stämma ska
hållas i digital form ska ombud ha rätt att delta via
tekniska hjälpmedel samt att utomstående ska ha
rätt att närvara vid stämman.
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.
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.
Vid stämman ska följande förekomma:

1) Val av stämmans funktionärer:
a) ordförande
b) anmälan av ordförandens val av
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

sekreterare
c) minst två protokolljusterare
d) minst två rösträknare
Fastställande av röstlängd
Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
Fastställande av dagordning.
Information om KFs verksamhet, ekonomi och
framtidsplaner och om
konsumentkooperationen i övrigt.
Framläggande av årsredovisningen för KF och
koncernredovisningen för KF med
dotterföretag.
Framläggande av revisionsberättelsen och
koncernrevisionsberättelsen.
Fastställande av resultat- och balansräkning för
KF samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
Disposition av vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen för KF.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och vd.
Godkännande av förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för KFs
ledning.
Fastställande av arvoden och andra
ersättningar till förtroendevalda som valts av
stämman eller utgör ombud vid stämman.
Fastställande av antal styrelseledamöter.
Val av styrelseordförande efter förslag från KFs
valberedning.
Val av ledamöter till styrelsen efter förslag från
valberedningen.
Val av revisorer och ersättare.
Val av ledamöter till valberedningen samt val
av ordförande och vice ordförande i
valberedningen.
Övriga val som föreningsstämman ska förrätta.
Förslag från styrelsen.
Motioner.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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
ledning.
12) Fastställande av arvoden och andra
ersättningar till förtroendevalda som valts av
stämman eller utgör ombud vid stämman.
13) Fastställande av antal styrelseledamöter.
14) Val av styrelseordförande efter förslag från KFs
valberedning.
15) Val av ledamöter till styrelsen efter förslag från
valberedningen.
16) Val av externa revisorer och ersättare.
17) Val av granskare ur medlemsperspektiv
17)18) Val av ledamöter till valberedningen samt
val av ordförande och vice ordförande i
valberedningen.
18)19) Övriga val som föreningsstämman ska
förrätta.
19)20) Förslag från styrelsen.
20)21) Motioner.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING

KFs valberedning består av fem ledamöter.

KFs valberedning består av fem ledamöter.

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

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

§ 15 STÄMMA: VALBEREDNING

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.
Valberedningsledamot har närvaro- och
yttranderätt på stämman.

§ 16 STÄMMA: RÖSTNING

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.
Valberedningsledamot har närvaro- och
yttranderätt på stämman.

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.

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.

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.

Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen.

Kallelse till stämman utfärdas av styrelsen.

§ 17 STÄMMA: STYRELSENS OCH VD:S
DELTAGANDE

§ 18 KFS STÄMMA: ERSÄTTNINGAR OCH
TRAKTAMENTEN

§ 19 STÄMMA: KALLELSER OCH ANDRA
MEDDELANDEN
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.
Extra stämma sammankallas då KFs stämma eller
styrelsen så beslutat eller då enligt vid var tid
gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar
extra stämma ska utlysas.

§ 20 STYRELSE: LEDAMÖTER

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

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

§ 21 STYRELSE: ANSTÄLLDAS
REPRESENTATION

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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.
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.

Anställdas representation i styrelsen regleras i
särskild lag och medbestämmandeavtal.

Anställdas representation i styrelsen regleras i
särskild lag och medbestämmandeavtal.

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning
för styrelsen.

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning
för styrelsen.

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

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

§ 22 STYRELSE: UPPGIFTER
Styrelsen ska fastställa en årlig
sammanträdesplan.

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.

Styrelsen ska fastställa en årlig
sammanträdesplan.

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.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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.

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.

§ 23 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

§ 24 REVISORER

§ 25 GRANSKARE UR
MEDLEMSPERSPEKTIV

Årsredovisning

För granskning av KF ur ett medlemsperspektiv
utser ordinarie stämma för en tid av ett år, två
granskare efter förslag från valberedningen.
Granskare ur medlemsperspektiv ska följa den
arbetsordning som fastställs av stämman.

§ 25 RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH
ÅRSREDOVISNING

§ 26 25 RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH
ÅRSREDOVISNING

§ 26 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT

§ 27 26 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT

KFs räkenskapsår är kalenderår.
Revisionsberättelsen för KF samt
koncernrevisionsberättelsen ska lämnas till
styrelsen minst tre veckor före ordinarie stämma.
Fördelning av räkenskapsårets överskottsmedel
sker, sedan eventuellt balanserad förlust täckts,
efter följande grunder:
1. 15 % av nettoöverskottet avsätts till

KFs räkenskapsår är kalenderår.
Revisionsberättelsen för KF samt
koncernrevisionsberättelsen ska lämnas till
styrelsen minst tre veckor före ordinarie stämma.
Fördelning av räkenskapsårets överskottsmedel
sker, sedan eventuellt balanserad förlust täckts,
efter följande grunder i nedan angiven ordning:

1. 15 % av nettoöverskottet avsätts till
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2.
3.

4.

reservfonden.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

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

2.

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

5.

Förutsatt att därefter kvarvarande
överskottsmedel täcker en utdelning på
Konsumentföreningars och
Organisationers insatskapitalet om minst
2% kan sådan utdelning ske efter beslut
av KFs ordinarie stämma.

a.

b.

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.

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.

3.

reservfonden.

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

Förutsatt att därefter kvarvarande
överskottsmedel täcker en utdelning på
Konsumentföreningars och
Organisationers insatskapitalet om minst
2% kan sådan utdelning ske efter beslut
av KFs ordinarie stämma.

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

b.

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.

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.

§ 27 MOTIONER

§ 28 27 MOTIONER

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 Konsumentförening och Organisation sker det
genom skriftlig motion till styrelsen senast den 15
januari samma år stämman hålls.

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

Styrelsen ska lägga fram motionen med ett
yttrande för stämman.

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

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.
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FÖRSLAG TILL ÄNDRING

§ 28 STADGEÄNDRING

§ 29 28 STADGEÄNDRING

§ 29 KFS UPPLÖSNING

§ 30 29 KFS UPPLÖSNING

Stadgeändring, upplösning, tvist

Vid ändring av KFs stadgar gäller vad som anges i
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
Förlagsandelsinnehavarna respektive
medlemmarna i proportion till deras
tillgodohavanden på respektive insatskonton hos
KF vid tidpunkten för likvidationsbeslutet.
Finns ytterligare tillgångar ska de anslås till
konsumentkooperativt ändamål enligt beslut av
stämman.

§ 30 TVISTER

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

Vid ändring av KFs stadgar gäller vad som anges i
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
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.

§ 31 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
oOrganisation som varit medlem, om tvisten gäller
medlemskapet eller frågor som hänger samman
med medlemskapet.
Tvist mellan KF och Direktansluten medlem kan
prövas av allmän domstol.
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Styrelsen föreslår stämman
att

anta förslaget som nya stadgar för Kooperativa Förbundet
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13b) Stadgeändring i KF Mönsterstadgar
Styrelsen föreslår att mönsterstadgarna uppdateras avseende ändamål, antagande av policyer,
förtydligande av samhandeln samt vissa tidsfrister i enlighet med nedan samt antas i sin helhet i
enlighet med separata bilagor. Se bilagor 13b 1-3»

MÖNSTERSTADGAR MED DISTRIKT
GÄLLANDE LYDELSE

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

Föreningen är en sammanslutning av
konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift
är att i samverkan med KF främja sina
medlemmars hushållsekonomi genom att på
effektivaste sätt försälja och förmedla varor och
tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och
önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och
information samt opinionsbildning avseende
kooperativa värderingar och konsumentfrågor.

Föreningen är en sammanslutning av
konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift
är att i samverkan med KF främja sina
medlemmars hushållsekonomi genom att driva
konsumentkooperativ dagligvaruhandel och i
samverkan med övriga konsumentföreningar som
är medlemmar i KF, via medlemskapet, driva en
kooperativ samhandel som syftar till att på
effektivaste sätt försälja och förmedla varor och
tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och
önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och
information samt opinionsbildning avseende
kooperativa värderingar och konsumentfrågor.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH
VERKSAMHET

Föreningen ska även i övrigt bidra till att
förverkliga konsumentkooperationens
verksamhetsidé

Föreningen kan även driva annan verksamhet i
enlighet med och/eller understödjande för ändamålet.

Den kooperativa verksamheten kan bedrivas i
dotterföretag i enlighet med gällande lagstiftning.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska även i övrigt bidra till att
förverkliga konsumentkooperationens
verksamhetsidé

Föreningen kan även driva annan verksamhet i
enlighet med och/eller understödjande för ändamålet.

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

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

VERKSAMHETENS FINANSIERING M.M.

Föreningens övergripande syfte är att förverkliga
den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och

Föreningens övergripande syfte är att förverkliga
den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och
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göra det möjligt för medlemmar att bidra till en
hållbar utveckling.

göra det möjligt för medlemmar att bidra till en
hållbar utveckling.

Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som
stärker dess oberoende och utveckling.
Finansieringen bör därför i största möjliga
utsträckning ske med insatskapital och överskott
som bildas i verksamheten samt med inlåning från
medlemmarna.

Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som
stärker dess oberoende och utveckling.
Finansieringen bör därför i största möjliga
utsträckning ske med insatskapital och överskott
som bildas i verksamheten samt med inlåning från
medlemmarna.

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda
ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska ratificera och antaga KF:s policy
för finansiell stabilitet och varumärkespolicy.

KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från
föreningens års-, delårsbokslut samt
månadsrapporter.
Föreningen ska antaga KF:s regler för samhandel.

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda
ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska ratificera och antaga KF:s policy
för finansiell stabilitet och anta policyer som av KF
styrelse beslutas att gälla för
konsumentföreningar som är medlemmar i KF och
del i den kooperativa samhandeln
varumärkespolicy.
Föreningen ska avseende den verksamhet som är
assimilerad med den gemensamma kooperativa
samhandeln, efterleva de regelverk som uppställs
av KFs styrelse avseende lojalitet till den
gemensamma samhandel och uppträdande under
ett av KF ägt och/eller för samhandeln dedikerat
varumärke.

KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från
föreningens års-, delårsbokslut samt
månadsrapporter.

§ 31 REVISIONEN

Föreningen ska antaga KF:s regler för samhandel.

Revisorn ska verkställa revision enligt god
revisionssed.

Revisorn ska verkställa revision enligt god
revisionssed.

Om revisorn har något att anmärka mot
styrelsens, en enskild styrelseledamots eller
föreningschefens/VD:s förvaltning, ska den som
anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Om revisorn har något att anmärka mot
styrelsens, en enskild styrelseledamots eller
föreningschefens/VD:s förvaltning, ska den som
anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Revisionsberättelse ska vara avgiven senast två
veckor före ordinarie föreningsstämma. Är
föreningen moderförening i en koncern, ska
särskild koncernrevisionsberättelse avges inom
samma tid.

§ 32 RÄKENSKAPSAVSLUTNING

Revisionsberättelse ska vara avgiven senast två
tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Är
föreningen moderförening i en koncern, ska
särskild koncernrevisionsberättelse avges inom
samma tid.
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Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och
skulder värderas enligt god redovisningssed.
Anvisningar från KF ska tillämpas.

Styrelsen och föreningschefen/VD ska minst en
månad före ordinarie föreningsstämma lämna sin
årsredovisning till revisorerna. Om föreningen är
moderförening i en koncern, ska även
koncernredovisning upprättas per den 31
december och lämnas till revisorerna inom
samma tid som moderföreningens årsredovisning.

MÖNSTERSTADGAR MED ÄGAROMBUD

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och
skulder värderas enligt god redovisningssed.
Anvisningar från KF ska tillämpas.

Styrelsen och föreningschefen/VD ska minst en
månad sex veckor före ordinarie föreningsstämma
lämna sin årsredovisning till revisorerna. Om
föreningen är moderförening i en koncern, ska
även koncernredovisning upprättas per den 31
december och lämnas till revisorerna inom
samma tid som moderföreningens årsredovisning.

GÄLLANDE LYDELSE

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

Föreningen är en sammanslutning av
konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift
är att i samverkan med KF främja sina
medlemmars hushållsekonomi genom att på
effektivaste sätt försälja och förmedla varor och
tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och
önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och
information samt opinionsbildning avseende
kooperativa värderingar och konsumentfrågor.

Föreningen är en sammanslutning av
konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift
är att i samverkan med KF främja sina
medlemmars hushållsekonomi genom att driva
konsumentkooperativ dagligvaruhandel och i
samverkan med övriga konsumentföreningar som
är medlemmar i KF, via medlemskapet, driva en
kooperativ samhandel som syftar till att på
effektivaste sätt försälja och förmedla varor och
tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och
önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och
information samt opinionsbildning avseende
kooperativa värderingar och konsumentfrågor.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH
VERKSAMHET

Föreningen ska även i övrigt bidra till att
förverkliga konsumentkooperationens
verksamhetsidé.

Föreningen kan även driva annan verksamhet i
enlighet med och/eller understödjande för ändamålet.

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

Föreningen ska även i övrigt bidra till att
förverkliga konsumentkooperationens
verksamhetsidé.

Föreningen kan även driva annan verksamhet i
enlighet med och/eller understödjande för ändamålet.
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Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

VERKSAMHETENS FINANSIERING M.M.

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

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens övergripande syfte är att förverkliga
den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och
göra det möjligt för medlemmar att bidra till en
hållbar utveckling.

Föreningens övergripande syfte är att förverkliga
den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och
göra det möjligt för medlemmar att bidra till en
hållbar utveckling.

Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som
stärker dess oberoende och utveckling.
Finansieringen bör därför i största möjliga
utsträckning ske med insatskapital och överskott
som bildas i verksamheten samt med inlåning från
medlemmarna.

Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som
stärker dess oberoende och utveckling.
Finansieringen bör därför i största möjliga
utsträckning ske med insatskapital och överskott
som bildas i verksamheten samt med inlåning från
medlemmarna.

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda
ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska ratificera och antaga KF:s policy
för finansiell stabilitet och varumärkespolicy.

KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från
föreningens års-, delårsbokslut samt
månadsrapporter.
Föreningen ska antaga KF:s regler för samhandel.

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda
ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska ratificera och antaga KF:s policy
för finansiell stabilitet och anta policyer som av KF
styrelse beslutas att gälla för
konsumentföreningar som är medlemmar i KF och
del i den kooperativa
samhandelnvarumärkespolicy.
Föreningen ska avseende den verksamhet som är
assimilerad med den gemensamma kooperativa
samhandeln, efterleva de regelverk som uppställs
av KFs styrelse avseende lojalitet till den
gemensamma samhandel och uppträdande under
ett av KF ägt och/eller för samhandeln dedikerat
varumärke.

KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från
föreningens års-, delårsbokslut samt
månadsrapporter.

§ 34 REVISIONEN

Revisorn ska verkställa revision enligt god
revisionssed.

Revisionsberättelse ska vara avgiven senast två
veckor före ordinarie föreningsstämma. Är
föreningen moderförening i en koncern, ska

Föreningen ska antaga KF:s regler för samhandel.
Revisorn ska verkställa revision enligt god
revisionssed.

Revisionsberättelse ska vara avgiven senast två
tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Är
föreningen moderförening i en koncern, ska
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särskild koncernrevisionsberättelse avges inom
samma tid.

Om revisorn har något att anmärka mot
styrelsens, en enskild styrelseledamots eller
föreningschefens/VD:s förvaltning, ska den som
anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

§ 35 RÄKENSKAPSAVSLUTNING

särskild koncernrevisionsberättelse avges inom
samma tid.

Om revisorn har något att anmärka mot
styrelsens, en enskild styrelseledamots eller
föreningschefens/VD:s förvaltning, ska den som
anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

Styrelsen och föreningschefen/VD ska minst en
månad före ordinarie föreningsstämma lämna sin
årsredovisning till revisorerna. Om föreningen är
moderförening i en koncern, ska även
koncernredovisning upprättas per den 31
december och lämnas till revisorerna inom
samma tid som moderföreningens årsredovisning.

Styrelsen och föreningschefen/VD ska minst en
månad sex veckor före ordinarie föreningsstämma
lämna sin årsredovisning till revisorerna. Om
föreningen är moderförening i en koncern, ska
även koncernredovisning upprättas per den 31
december och lämnas till revisorerna inom
samma tid som moderföreningens årsredovisning.

Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och
skulder värderas enligt god redovisningssed.
Anvisningar från KF ska tillämpas.

MÖNSTERSTADGAR UTAN DISTRIKT

Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och
skulder värderas enligt god redovisningssed.
Anvisningar från KF ska tillämpas.

GÄLLANDE LYDELSE

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

Föreningen är en sammanslutning av
konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift
är att i samverkan med KF främja sina
medlemmars hushållsekonomi genom att på
effektivaste sätt försälja och förmedla varor och
tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och
önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och
information samt opinionsbildning avseende
kooperativa värderingar och konsumentfrågor.

Föreningen är en sammanslutning av
konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift
är att i samverkan med KF främja sina
medlemmars hushållsekonomi genom att driva
konsumentkooperativ dagligvaruhandel och i
samverkan med övriga konsumentföreningar som
är medlemmar i KF, via medlemskapet, driva en
kooperativ samhandel som syftar till att på
effektivaste sätt försälja och förmedla varor och
tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och
önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och
information samt opinionsbildning avseende
kooperativa värderingar och konsumentfrågor.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH
VERKSAMHET

Föreningen ska även i övrigt bidra till att
förverkliga konsumentkooperationens
verksamhetsidé.
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Föreningen kan även driva annan verksamhet i
enlighet med och/eller understödjande för ändamålet.

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

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

VERKSAMHETENS FINANSIERING M.M.

Föreningen ska även i övrigt bidra till att
förverkliga konsumentkooperationens
verksamhetsidé.

Föreningen kan även driva annan verksamhet i
enlighet med och/eller understödjande för ändamålet.

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

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens övergripande syfte är att förverkliga
den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och
göra det möjligt för medlemmar att bidra till en
hållbar utveckling.

Föreningens övergripande syfte är att förverkliga
den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och
göra det möjligt för medlemmar att bidra till en
hållbar utveckling.

Föreningen ska ratificera och antaga KF:s policy
för finansiell stabilitet och varumärkespolicy.

Föreningen ska ratificera och antaga KF:s policy
för finansiell stabilitet och anta policyer som av KF
styrelse beslutas att gälla för
konsumentföreningar som är medlemmar i KF och
del i den kooperativa
samhandelnvarumärkespolicy.

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda
ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som
stärker dess oberoende och utveckling.
Finansieringen bör därför i största möjliga
utsträckning ske med insatskapital och överskott
som bildas i verksamheten samt med inlåning från
medlemmarna.
KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från
föreningens års-, delårsbokslut samt
månadsrapporter.
Föreningen ska antaga KF:s regler för samhandel.

§ 24 REVISIONEN

Verksamheten ska bedrivas enligt sunda
ekonomiska och affärsmässiga principer.

Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som
stärker dess oberoende och utveckling.
Finansieringen bör därför i största möjliga
utsträckning ske med insatskapital och överskott
som bildas i verksamheten samt med inlåning från
medlemmarna.
KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från
föreningens års-, delårsbokslut samt
månadsrapporter.
Föreningen ska antaga KF:s regler för samhandel.
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Revisorn ska verkställa revision enligt god
revisionssed.

Revisorn ska verkställa revision enligt god
revisionssed.

Om revisorn har något att anmärka mot
styrelsens, en enskild styrelseledamots eller
föreningschefens/VD:s förvaltning, ska den som
anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Om revisorn har något att anmärka mot
styrelsens, en enskild styrelseledamots eller
föreningschefens/VD:s förvaltning, ska den som
anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Revisionsberättelse ska vara avgiven senast två
veckor före ordinarie föreningsstämma. Är
föreningen moderförening i en koncern, ska
särskild koncernrevisionsberättelse avges inom
samma tid.

§ 25 RÄKENSKAPSAVSLUTNING

Revisionsberättelse ska vara avgiven senast två
tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Är
föreningen moderförening i en koncern, ska
särskild koncernrevisionsberättelse avges inom
samma tid.

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

Kalenderåret är föreningens räkenskapsår.

Styrelsen och föreningschefen/VD ska minst en
månad före ordinarie föreningsstämma lämna sin
årsredovisning till revisorerna. Om föreningen är
moderförening i en koncern, ska även
koncernredovisning upprättas per den 31
december och lämnas till revisor inom samma tid
som moderföreningens årsredovisning.

Styrelsen och föreningschefen/VD ska minst en
månad sex veckor före ordinarie föreningsstämma
lämna sin årsredovisning till revisorerna. Om
föreningen är moderförening i en koncern, ska
även koncernredovisning upprättas per den 31
december och lämnas till revisor inom samma tid
som moderföreningens årsredovisning.

Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och
skulder värderas enligt god redovisningssed.
Anvisningar från KF ska tillämpas.

Styrelsen föreslår stämman
att

Vid räkenskapsavslutningen ska tillgångar och
skulder värderas enligt god redovisningssed.
Anvisningar från KF ska tillämpas.

anta förslaget om nya mönsterstadgar för Kooperativa Förbundet
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13c) Kooperativ styrningsrapport
Kooperativ styrningsrapport har upprättats i enlighet med ”Kod för kooperativ styrning”. Den
Kooperativa styrningsrapporten har funnits tillgänglig på KFs hemsida. Se bilaga 13c »

Styrelsen föreslår stämman
att

godkänna Kooperativ styrningsrapport
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13d) Förtroendevalda revisorers granskningsrapport
FÖRTROENDEVALDA REVISORERS GRANSKNINGSRAPPORT

Vi förtroendevalda revisorer lämnar härmed vår rapport till styrelsen om vårt arbete
avseende år 2020

Vi har under året följt och genomfört vår granskningsplan vilken tidigare delgivits styrelsen
genom dess revisionsutskott. I detta arbete har även den valda revisorsersättaren Torbjörn
Rigemar deltagit.

Vi har deltagit i revisionskollegiets möte, tillsammans med den auktoriserade revisorn, vad gäller
granskningen av KF ekonomisk förening och koncern.
Vi har under året löpande följt styrelsens ledning och styrning utifrån stadgarna bl a genom att
särskilt fokusera på styrelsens protokoll och handlingar.

Förutom egna möten har vi också närvarat vid styrelsens revisionsutskott samt vid
ordförandeforum. Vi har även haft separata möten med ordförande respektive vd samt haft
träffar med de inom KF som arbetar med utvecklingen av medlemsdemokratin. Vi har deltagit vid
årsmöte med de till KF direktanslutna medlemmarna.
Vi har granskat valen av de till KF direktanslutna medlemmarna.

Utifrån det uppdrag 2020 års stämma gav oss, har vi utarbetat ett förslag till arbetsordning för
förtroendevalda revisorer/medlemsgranskare för behandling av stämman 2021. Efter att
revisionsutskottet beslutat föreslå styrelsen att de förtroendevalda revisorerna avskaffas och
enbart granskare ur ett medlemsperspektiv ska utses, har vi har till 2021 års stämma en
arbetsordning för granskare ur ett medlemsperspektiv.
Vi har även granskat styrelsens styrningsrapport och kan notera att det i den framgår att
styrelsen beslutat föreslå stämman att avskaffa de förtroendevalda revisorerna.
Det är upp till stämman att värdera om avskaffandet av de förtroendevalda revisorerna
innebär en begränsning av en oberoende granskning av styrelsens förvaltning.

Till grund för vår granskning har legat den auktoriserade revisorns granskningsrapport. Den
genomförda granskningen ger oss rimlig grund för vår bedömning och undertecknande av
revisionsberättelsen.

Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer också att val till ägarombud bland de till KF direktanslutna medlemmarna 2020 i
huvudsak fungerat tillfredsställande.
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Östhammar 17/3-21

Kungsängen 17/3-21

Hans Eklund

Catharina Andersson
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13e) 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 2021 förutsatt överskott i KF efter anslag.

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
att

Godkänna externa anslag, totalt 3 miljoner kronor för kalenderåret 2021 förutsatt
överskott i KF efter anslag och att ge KF styrelse mandat att besluta om fördelningen till
respektive organisation.

Uppdra åt KF att utöva verifiering av verksamheten för att säkerställa att bidraget nyttjas
för avsett ändamål.
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14. 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.

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.
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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
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15. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ANDRA
ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA SOM VALTS AV
STÄMMAN ELLER UTGÖR OMBUD VID STÄMMAN

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA
SOM VALTS AV STÄMMAN ELLER UTGÖR OMBUD VID STÄMMAN

Vad avser arvoden så föreslår valberedningen att de arvodesprinciper som gällt sedan 2017 års
stämma skall ligga fast. Konsekvensändringar behöver dock göras för 2021 med hänvisning till
att regeringen den 19 november 2020 beslutade räkna upp inkomstbasbeloppet för 2020 från 66
800 kronor till 68 200 kronor för 2021. En uppräkning med 2,2 procent. Vi föreslår inga andra
förändringar när det gäller arvoden inom KF.
Samtliga framräknade arvodesbelopp enligt aktuellt inkomstbasbelopp avrundas uppåt till
närmaste 100-tal kronor. De nya arvodena föreslås börja gälla dagen efter stämman, d.v.s. fr.o.m.
den 15 april 2021 och fram t.o.m. 2022 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
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 15 april 2020 till och med utgången av
2021 års stämma:
UPPDRAG

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Arbetstagarrepresentant ordinarie
Arbetstagarrepresentant ersättare
Revisionsutskott
Ersättningsutskott
Stämmoombud
Stämmans ordförande
Revisor*

BERÄKNINGSPRINCIP
7 ggr
3,5 ggr
2,5 ggr
2,5 ggr
0,04 ggr
1,4 ggr
0,4 ggr
0,04 ggr
0,08 ggr
1,4 ggr

ÅRSARVODE
477 400 kr
238 700 kr
170 500 kr
170 500 kr
0 kr
95 500 kr
27 300 kr
0 kr
0 kr
95 500 kr

MÖTES/INLÄSNINGSARVODE
2 800 kr
2 800 kr
2 800 kr
2 800 kr
2 800 kr
0 kr
0 kr
2 800 kr
5 600 kr
2 800 kr
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Revisorsersättare
Registrerat revisionsbolag
Valberedningens ordf.**
Ledamot i valberedning**

0,7 ggr
47 800 kr
Enligt godkänd offert
0,9 ggr
61 400 kr
0,45 ggr
30 700 kr

2 800 kr
2 800 kr
2 800 kr

*Förutsatt att styrelsens förslag att ersätta förtroendevalda revisorer med granskare ur medlemsperspektiv
godkänns föreslår styrelsen att motsvarande arvode utgår till granskare ur medlemsperspektiv.
**Styrelsens förslag till arvode för ordförande och ledamot i valberedningen.

Valberedningen föreslår stämman
att

besluta i enlighet med ovan förslag
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16. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER EFTER
FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

FÖRSLAG TILL FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSEDAMÖTER

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

Valberedningen föreslår stämman
att

besluta i enlighet med ovan förslag
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17. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE EFTER FÖRSLAG FRÅN
VALBEREDNINGEN, MANDATTID ETT (1) ÅR

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEORDFÖRANDE
Leif Linde, Nyköping, född 1955, Omval

Leif Linde valdes till ny ordförande för Kooperativa Förbundet vid stämman 2020.
Valberedningen föreslår att stämman väljer om Leif som ordförande för KF.

Leif har lång erfarenhet av kooperativt arbete och har en gedigen bakgrund från ledande
befattningar inom KF, Riksbyggen och Konsumentföreningen Svea. Han har även varit
förbundssekreterare för ABF och generaldirektör för dåvarande Ungdomsstyrelsen.

Vid sidan av sitt engagemang i KF kan nämnas att Linde är ordförande i Fonus och ledamot i
Folksams Sak och ordförande i dess risk- och kapitalutskott. Han är även ordförande i
arbetsgivarföreningen Fremia (f.d. KFO).
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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18. VAL AV LEDAMÖTER TILL STYRELSEN EFTER FÖRSLAG
FRÅN VALBEREDNINGEN, MANDATTID ETT (1) ÅR

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL LEDAMÖTER TILL STYRELSEN
Britt Hansson, Stockholm, 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 och Folksam Liv. Sedan
2014 är Britt ledamot i Kooperationens förhandlingsorganisation – KFO, numera omdöpt till
Fremia.

Hon har tidigare bl.a. varit finansdirektör hos OK-Q8 AB och nordisk CFO hos McDonalds. Britt är
civilekonom och har sin yrkesbakgrund från bl.a. Handelsbanken, Skatteverket och OKQ8koncernen.
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Britt självständig både i förhållande till större
medlemsföreningar och till förbundsledningen.

Jan Johnson, Värmdö, född 1955, Omval
Jan är sedan 2016 ledamot i Konsumentföreningen Stockholms styrelse, och sedan 2017
föreningens ordförande. Vid stämman 2018 valdes han in i KFs styrelse.

Han har en gedigen bakgrund från olika folkrörelser och har bl.a. varit 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 MedMera
Bank. Numera arbetar Jan som ledarskapskonsult.
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Jan självständig i förhållande till förbundsledningen men
inte 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.
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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.

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 exempelvis
Grensemat AB och i Coop Väst AB.

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Stig självständig i förhållande till förbundsledningen men
inte till större medlemsföreningar.

Caroline Ullman-Hammer, Laholm, född 1954, Omval
Caroline är styrelseledamot i KF sedan stämman 2019. Hon är 66 år och boende i Laholm och
Malmö. Mellan 2007 och 2020 var 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.
Caroline tillhör KFs direktanslutna medlemmar. Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är hon
självständig både i förhållande till förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Peter Renkel, Umeå, född 1961, Omval
Peter valdes in i KFs styrelse vid stämman 2019. Han är 59 år och är sedan 2017 styrelseledamot
i Coop Nord. Sedan 2019 är han föreningens ordförande.
Peter har mycket stor 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. Därutöver ingår
han i Business Advisory Board vid Umeå Universitet.
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Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Peter självständig både i förhållande till
förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Kerstin Wallentin, Järfälla, född 1964, Omval
Kerstin valdes in i KFs styrelse vid fjolårets stämma. Hon bor i Järfälla nordväst om Stockholm
och är utbildad inom Personal- och Arbetslivsfrågor vid Stockholms Universitet. Sedan 2015 är
hon styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm.

Till vardags är hon senior konsult och tar uppdrag som 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. Hon har även arbetat inom KF och Coop.
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Kerstin självständig i förhållande till förbundsledningen
men inte till större medlemsföreningar.

Jesper Josbrant, Luleå, född 1970, Omval
Jesper är sedan 2018 ordförande för Coop Norrbotten, och sedan stämman 2020 även ledamot i
KFs styrelse.
Han har stor erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete och arbetar till vardags som VD för HSB
Affärsstöd AB, med huvudansvar för digitalisering och tjänsteutveckling. Han har ekonomisk
utbildning i botten och en kandidatexamen i systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.
Han har tidigare varit VD och koncernchef för HSB Norr, produktchef hos Terracom AB och
Teknisk chef hos Senda AB.
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Jesper självständig både i förhållande till
förbundsledningen och till större medlemsföreningar.

Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad, född 1953, Nyval
Valberedningen föreslår att Mailis Cavalli-Björkman väljs in som ny ledamot i KFs styrelse.

Mailis, som är 67 år och bor i Strömstad, har en Socionomexamen från förvaltningslinjen på
Socialhögskolan vid Göteborgs universitet. Vid sidan av sitt kooperativa engagemang så är hon
involverad i LACB Holding AB och Rutger Cavalli-Björkman AB. Inget av detta innebär dock
någon intressekonflikt med KF eller Coop. Bland hennes yrkeserfarenheter finns bl.a.
personalchef (1980–1994) och kommunchef (1994–2004) i Strömstads kommun, projektledare

2021-03-22
46 (83)

hos Kommunförbundet Fyrbodal (2010–2013) samt delägare i Miljöbilscentralen AB (2013–
2019).

Mailis är sedan 2011 styrelseledamot i Coop Väst och föreningens vice ordförande sedan 2017.
Sedan 2011 ingår hon också i styrelsen för Grensemat AB och Coop Väst AB. Åren 2018–2020 var
hon ledamot i KFs valberedning. Hon har sålunda mycket stor erfarenhet av kooperativ
affärsverksamhet och valberedningen anser att hon skulle vara en stor tillgång för KFs styrelse.
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Mailis självständig i förhållande till förbundsledningen
men inte till större medlemsföreningar.

Håkan Thorell, Karlstad, född 1959, Nyval
Till ny ledamot i KFs styrelse föreslår valberedningen även Håkan Thorell. Han är 61 år och är
sedan förra året ordförande i styrelsen för Coop Värmland.

Håkan, som är jurist, har en imponerande CV och har/haft många tunga uppdrag inom svenskt
näringsliv. Exempelvis kan nämnas ordförandeskap i Handelskammaren Värmland, Rottneros
Park och Trädgård AB och i Danske Banks lokalstyrelse i Värmland. Inget av dessa uppdrag
innebär dock någon intressekonflikt med KF eller Coop.

Han tillhör en idrottsfamilj och har själv spelat allsvensk handboll i Redbergslid och har söner
som spelar ishockey på elitnivå. Vad som är bra för laget, och helheten, är viktigt för Håkan. ”Det
som är bra för KF är också bra för Coop Värmland!”
På Håkans meritlista finns bl.a. 10 år som advokat på Werners advokatbyrå, 10 år som VD och
koncernchef för OF Ahlmarks, och 4 år som partner för Ernst & Young Law. Han har sin jur. kand.
examen från Uppsala Universitet 1985.
Valberedningen ser att Håkans juridiska och affärsmässiga kompetens och erfarenhet kommer
mycket väl till pass på den utvecklingsresa som KF och Coop befinner sig på.
Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Håkan självständig både i förhållande till
förbundsledningen och till större medlemsföreningar.
ÖVRIG NOMINERAD
Henric Carlsson, Lund, född 1983
Henric är nominerad av styrgruppen för direktanslutna medlemmar i KF.

Valberedningen föreslår stämman
att

besluta i enlighet med ovan förslag
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19. ARBETSORDNING GRANSKARE UR MEDLEMSPERSPEKTIV

FÖRTROENDEVALDA REVISORERS FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING
Se bilaga 19 »

De förtroendevalda revisorerna föreslår stämman
att

Godkänna förslag 1 eller 2 till arbetsordning.
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20. VAL AV

20a) Revisorer och ersättare
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 bl.a. varit styrelseledamot i
Konsumentföreningen Svea och ledamot i KFs styrelse åren 1998 – 2011. Hans är, sedan 1998,
även förtroendevald revisor i Folksam Liv och Sak. Han är sedan ett par decennier tillbaka
styrelseledamot i Hyresgästföreningen Sverige. 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.

Revisorsersättare

Tomas Holm, Malmö, född 1952, Nyval
Valberedningen föreslår att stämman väljer Tomas Holm till ny revisorsersättare i KF efter
Torbjörn Rigemar som har avböjt omval.

Tomas, som är 68 år och gymnasieekonom, är boende i Malmö sedan 1978. Han är engagerad
ledamot i styrgruppen för direktanslutna medlemmar. Tomas är numera pensionär men har
ägnat hela sitt yrkesverksamma liv i bankvärlden. Han är mycket samhällsintresserad och är ex.
förtroendevald revisorssuppleant i OK ekonomisk förening samt engagerad inom Fonus.

Valberedningen föreslår stämman
att

besluta i enlighet med ovan förslag
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20b) Granskare ur medlemsperspektiv
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VAL AV GRANSKARE UR MEDLEMSPERSPEKTIV

Styrelsen föreslår att stämman utser två granskare ur medlemsperspektiv och föreslår Hans
Eklund och Catharina Andersson med hänvisning till valberedningens nominering av dessa
personer till förtroendevalda revisorer. Förslaget att utse Hans Eklund och Catharina Andersson
är villkorat av att stämman godkänner föreslagen stadgeändring.

Styrelsen föreslår stämman
att

besluta att utse granskare ur medlemsperspektiv i enlighet med ovan förslag.
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21. FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTION FÖR KF
VALBEREDNING

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR KF 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
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), såsom tillämpligt, samt granskare ur medlemsperspektiv.
Valberedningen ska lämna stämman förslag på arvoden och andra ersättningar som ska utgå till
stämmans ordförande, stämmoombud, styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande,
styrelsens ledamöter, revisorer (inklusive revisionsbolag), såsom tillämpligt, samt granskare ur
medlemsperspektiv.
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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
• bedöma hur väl styrelsearbetet fungerar i befintlig styrelse genom att ta del av den årliga
styrelseutvärderingen
• bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas
på styrelsen utifrån rådande situation och framtida inriktning
• fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning
behöver rekryteras, samt
• genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som ska
fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna ska beaktas.

Valberedningens förslag, med motivering och övrig information som anges ovan, ska presenteras
i kallelse till föreningsstämma samt på KFs hemsida.
På KFs hemsida ska för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval, anges:
• födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
• uppdrag i företaget och andra väsentliga uppdrag
• huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som självständig i förhållande till
KF och föreningsledningen respektive större medlemmar i föreningen, varvid
valberedningen ska motivera sitt ställningstagande om ledamot betecknas som
självständig när omständigheter föreligger som gör att självständighet skulle kunna
ifrågasättas
• vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen

Styrelsen föreslår stämman
att

besluta i enlighet med ovan förslag
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22. VAL AV LEDAMÖTER TILL KF VALBEREDNING SAMT VAL
AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNING

FÖRSLAG TILL VAL AV LEDMÖTER TILL KF VALBEREDNING SAMT VAL AV ORDFÖRANDE
OCH VICE ORDFÖRANDE I VALBEREDNING
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
senior rådgivare och egenföretagare. Conny har en bakgrund som kommunalråd,
landstingspolitiker och riksdagsledamot samt förhandlingsombudsman hos Hyresgästföreningen.
Han är i dag styrelseledamot i företagen Atrium Ljungberg AB och Täby Fastighets AB. Han är
även andre vice ordförande i Region Stockholms färdtjänstnämnd. Han har studerat
statsvetenskap vid Stockholms Universitet och Fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle. Enligt
”Kod för kooperativ styrning” är Conny självständig i förhållande till förbundsledningen men inte
till större medlemsföreningar.

Helena Zimmer, Luleå, född 1957, nyval

Helena Zimmer är HR-ansvarig vid Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten med 33
anställda och sitter i styrgruppen för organisationen. Utöver HR uppdraget är hon
affärsområdesansvarig för området Affärsutveckling. Affärsområdet ansvarar för utveckling av
organisationens EU-finansierade projekt inom landsbygd, mat och upplevelser. Hon har
utvecklat och varit projektledare för flera större nationella och internationella EU finansierade
projekt sedan vårt inträde i EU. Var tidigare med i ett privat konsultföretag, men sedan 2002 vid
Hushållningssällskapet. Helena Zimmer är ekonom från början, med inriktning organisation och
ledarskap. Hon sitter i valberedningen för föreningsstämman till Coop Norrbotten sedan 2013
och är sedan 2016 ordförande. Hon var också under många år vice ordförande för Coompanion i
Norrbotten. Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Helena självständig i förhållande till
förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Lars Backe, Skanör, född 1951, omval
A� r 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. Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Lars självständig i
förhållande till förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.
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Torbjörn Rigemar, Göteborg, född 1957, nyval
Har tidigare arbetat på dåvarande LO-distriktet och IF Metall Göteborg. A� r ledamot i
Stadsrevisionen i Göteborg, lekmannarevisor i bostadsbolagen Bostads AB Poseidon,
Familjebostäder i Göteborg AB samt fastighetsbolaget Higab. Förtroendevald revisor i OK
Ekonomisk förening. Revisorsersättare i KF. Har suttit i Riksbyggens lokalförening samt ett antal
byggande styrelser. Dessutom suttit i Folkets Hus Göteborgs styrelse och dess dotterbolag Hotell
Draken AB. Ledamot i Coop Väst valberedning. Har bred kunskap och kännedom om
kooperationen samt tidigare erfarenhet av valberedningsarbete. Enligt ”Kod för kooperativ
styrning” är Torbjörn självständig i förhållande till förbundsledningen men inte till större
medlemsföreningar.

Mona Edström Frohm, Umeå, född 1955, nyval

Har arbetslivserfarenhet från kommunal, statlig och privat verksamhet och har jobbat som chef i
olika befattningar i 33 år. Under perioden 2000-2018 har hon varit anställd hos Volvo Lastvagnar
och jobbat som HR chef och Produktionschef på hyttfabriken i Umeå, därefter fabrikschef för
Volvos monteringsfabrik i Brisbane, Australien för att därefter flytta tillbaka till Umeå och jobbat
som Vice president för fabriken (1500 anställda) i Umeå. Genom åren har hon skaffat ett relativt
stort nätverk i Sverige. Har avslutat sin yrkeskarriär och arbetar i olika bolagsstyrelser och har
också ideella uppdrag i föreningar- och organisationer. Hennes utbildningsbakgrund är
högskoleexamen i företagsekonomi samt diverse utbildningar kopplade till sina uppdrag, främst
inom Volvo. Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Mona självständig i förhållande till
förbundsledningen men inte till större medlemsföreningar.

Förslag till ordförande i KFs valberedning:
Conny Fogelström, Täby

Förslag till vice ordförande i KFs valberedning:
Helena Zimmer, Luleå

Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse en ersättare efter förslag
från valberedningen.

ÖVRIGA NOMINERADE

Christina Nilsson, 1956, Karlskrona

Styrelsen föreslår stämman
att

besluta i enlighet med ovan förslag
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24. MOTIONER
24a) Uppföljning
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

U 13. 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

M 13. ÅTERRAPPORTERING TILL KF STÄMMA 2021

Mycket har hänt och kommer att hända i motionens riktning. Under 2020 har Coop Sverige AB,
CSAB, arbetat med att ta fram förutsättningar för att öka andelen aktiva Coop-medlemmar. Det är
en del av KFs strategiska plan fram till 2025 och närmare bestämt en del av ett av våra fyra
strategiska förflyttningsområden Medlemsfokus. En aktiv Coop-medlem definieras genom att den
interagerar frekvent med Coop och sin förening, är kommersiellt lojal och nyttjar sin rätt att
påverka.

Precis som motionären skriver så ser våra medlemmars liv olika ut. Många bor i ensam- eller
småhushåll och alla har inte samma ekonomiska förutsättningar eller behov av att handla mat för
stora summor. Att vara kommersiellt lojal kan därför se olika ut för olika personer. För en
barnfamilj kan det handla om 6 000 kronor i månaden; för en ensam pensionär 1 500 kronor i
månaden. Men i båda fallen kan de vara precis lika lojala till Coop och sin butik. För att uppfylla
beskrivningen av en aktiv Coop-medlem handlar det alltså om andel av den totala summan som
hushållet spenderar på matinköp, istället för en faktisk summa. Detta för att alla medlemmar ska
ha samma förutsättningar att räknas som lojala och få ta del av relevanta medlemserbjudanden.

Konkret har följande saker förändrats sedan stämman 2020:
1. Bland Mina erbjudanden har man lanserat erbjudanden om en förpackning till småhushåll
och två förpackningar till de större hushållen. Under våren kommer även våra egna
varumärken, EVM, att inkluderas i detta under våren 2021.
2. I de breda centrala kampanjerna har Coop nästan inga köpkrav kvar. Vid några enstaka
tillfällen under året finns köpkraven kvar, till exempel som vid oxfilé vid nyår vilket
behövs för att man ska kunna ha erbjudandet alls. I breda kampanjer är det ofta
singelköp, men flerköp förekommer. Här har man också gjort en stor anpassning till
mindre hushåll.
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I motionen nämns också medlemstisdagar. Det är något som föreningarna själva driver och för
direktanslutna medlemmar i KF är det alltså Coop Butiker och Stormarknader, CBS, som hanterar
detta. CBS ser löpande över det samlande medlemserbjudandet och erbjuder för närvarande
medlemstisdag respektive pensionärstisdag i sina butiker beroende på hur efterfrågan bland
medlemmar och kunder ser ut lokalt.

Medlems- och pensionärstisdagar är en del av det totala erbjudandet till medlemmarna. Det
samlade medlemserbjudandet innehåller fler parametrar där bland annat även butiksupplevelse,
värderingar och pris ingår. Att arbeta för att ständigt utveckla och förbättra medlemserbjudandet
är viktigt utifrån det medlemslöfte som Coop har. Utifrån medlemsundersökningarna görs en
löpande översyn av hur erbjudandet kan stärkas.
För närvarande pågår ett arbete med att utvärdera medlems- och pensionärstisdagen i syfte att
hitta en relevant ekonomisk medlemsnytta som är mer enhetlig över hela CBS verksamma
område. Det finns många olika grupper i samhället som är i behov av attraktiva priser och
erbjudande. CBS målsättning är att arbeta med lägre ordinariepriser för våra medlemmar och ett
mer enhetligt medlemserbjudande

23b) Nya motioner från konsumentföreningar
Inga motioner har inkommit från föreningarna till KF stämma 2021.
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23c) Nya motioner från KF direktanslutna medlemmar
MOTION 1

MOTION ANGÅENDE TYDLIG FÖRPACKNINGSPOLICY VID UPPHANDLING FÖR ENKEL
ÅTERVINNING/RETUR
Framställan

Stort fokus läggs på att återvinna/returnera så stor del som möjligt av de förpackningar som vi
konsumerar i hushållet. När en produkt är förpackad i en låda av papper/plast och locket i plast
försvårar det sorteringen för samtliga användare, exempel Bordsmargarin Smör & Raps. Finns
det en tydlig kravställare vid upphandling att producenten skall reducera emballaget korrekt så
förbättras också återvinningsgraden på emballaget.
Coops juice ingår idag i ett retursystem, här har Ica följt efter. En tydlig policy innebär att fler
plast och glasflaskor ingår i befintliga retursystem.

Yrkande

Att via Coops starka ställning vid upphandling av produkter styra mot enkel och effektiv
sortering/returnering av förpackning. Vid en förenklad process för konsumenten (en
förpackningstyp, tex plast) ökar därmed också återvinningsgraden av rätt sorterade sopor. När vi
idag har förpackningar i flera olika material så innebär det, felsortering och återvinningsbara
produkter lämnas i kärl för förbränning. Som tradition börjar Coop med egna varumärken vilket
visar en tydlig väg för andra att följa efter.

Jag föreslår

att
att

Coop utarbetar en strategi/policy om producentansvaret för att underlätta
konsumenternas återvinning av sopor
Coop påbörjar denna omställning genom krav på reducering av förpackningsmaterial för
sina egna varumärken

Marianne Oscarsson, Hallsberg
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UTLÅTANDE ÖVER MOTION 1

Motionären till motion 1 föreslår
att
att

Coop utarbetar en strategi/policy om producentansvaret för att underlätta
konsumenternas återvinning av sopor
Coop påbörjar denna omställning genom krav på reducering av förpackningsmaterial för
sina egna varumärken

Motionären menar att det ska vara lätt att göra rätt när man som medlem och kund ska
sopsortera det man har handlat hos Coop. Motionären pekar särskilt ut att Coops egna
varumärken ska föregå med gott exempel.

Coop strävar efter att produkter och förpackningar ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt,
vilket är en del i de hållbarhetsmål om minskad klimatbelastning för medlemmar som är satta för
hela KF-sfären enligt KFs strategiska plan. Vår utgångspunkt är att i de fall där det är möjligt att
reducera förpackningsmaterialet, utan att det sker på bekostnad av produktens hållbarhet, så ska
det göras.
Coop eftersträvar en cirkulär ekonomi och ställer i dagsläget krav på leverantörerna att
förpackningarna ska vara designade för att möjliggöra materialåtervinning istället för att gå till
energiåtervinning via förbränning. Kraven riktar bland annat in sig på att använda ett material i
den utsträckning det går och undvika att blanda olika material i samma förpackning. Man har
tagit fram en branschgemensam guide som kommer skickas ut till alla leverantörer med samtliga
krav som måste uppfyllas för att en förpackning ska anses som återvinningsbar.
När det gäller förpackningsutveckling av våra egna varumärken så genomförs ett kontinuerligt
arbete hos Coop för att de ska vara så resurseffektiva och återvinningsbara som bara möjligt. En
intern förpackningsguide finns som visar vägen till hållbara förpackningar och underlättar vid
uppköp och utveckling av olika förpackningar.

För att underlätta för våra medlemmar och kunder att sortera förpackningarna till våra egna
varumärken på rätt sätt förser Coop förpackningarna med sorteringsanvisningar. Till exempel att
honungsburken ska sorteras som plastförpackning och locket som metallförpackning om de
består av de materialen. Ett annat sätt som lyfts i motionen är att Coop och andra aktörer satt
frivillig pant på flera av våra dryckesvaror så att de samlas in av returpack1. Saft, läsk och juice
under våra egna varumärken är idag anslutet till returpack. Coop arbetar också med fler
satsningar när det gäller återvinning för förpackningar till våra egna varumärken och mer
information om det kommer i början av 2021.
Förpackningens primära uppgift är att skydda och transportera innehållet, något som många
gånger har en mycket större klimatpåverkan än själva förpackningen. Matsvinnet är en miljöbov
som Coop eftersträvar att minska så mycket som möjligt. Ett sätt att göra det på är att just välja
1

https://news.cision.com/se/returpack/r/det-svenska-pantsystemet-vaxer---250-saft--och-juiceprodukter-har-fatt-pantmarke,c2960703
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rätt förpackning. Förpackningarna behöver hålla genom logistikkedjan och även användas av
konsumenterna. Det innebär alltså att det ibland inte går att reducera förpackningsmaterialet om
produkten riskerar att gå sönder längs vägen.

Utöver återvinningsbarheten av förpackningar så finns ett stort fokus på att minska mängden
plast för att reducera förpackningens koldioxidavtryck. Tunna plastmaterial är väldigt vanliga
inom livsmedelsindustrin. De är tillverkade av flera lager plast, så kallat laminat, för att skapa en
barriär som förlänger produktens hållbarhet och därmed minskar matsvinn. Laminatförpackningarna har ett lågt CO2-avtryck, är platseffektiva i transport, väger lite och har en låg
avfallsvolym vilket alla är positiva egenskaper utifrån ett miljöperspektiv. Nackdelen är att
laminatförpackningar inte går att återvinna, men i dagsläget finns inte något lika effektivt
substitut som är återvinningsbart. Här jobbar Coop tillsammans med övriga dagligvarubranschen
för att nå gemensamma mål att alla våra plastförpackningar ska vara återvinningsbara. De ska
dessutom vara av förnybar eller återvunnen plastråvara år 2030. På sikt är målet att ersätta
laminatförpackningar med något återvinningsbart, vilket är en förutsättning för att vi ska nå
Coops och EUs hållbarhetsmål. Läs mer här: http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfrikonkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-dagligvaruhandeln/
Coop vill bli ännu bättre och strävar efter att hitta nya förpackningslösningar som både skyddar
produkten, minskar matsvinnet och som inte belastar miljön.
När Coop lanserar hållbarhetsdeklarationen kommer det bli ännu tydligare för medlemmar och
kunder vilken påverkan olika produkter har på jordens resurser, klimatet och samhället utifrån
tio olika parametrar. Exempel på parametrar är biologisk mångfald, klimat, lokalbefolkning,
djurhälsa och bekämpningsmedel. Mer om hållbarhetsdeklarationen går att läsa här.
https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/hallbarhetsdeklaration/

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman
att
att

anse den första att-satsen besvarad
bifalla den andra att-satsen
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MOTION 2

MOTION ANGÅENDE PALMOLJA I LIVSMEDEL
Framställan

Flera av varor i Coops sortiment innehåller palmolja vilket är en tillsats som kan ersättas med
olja producerat i Sverige eller Europa. Jag upplever att produkter innehållande palmolja börjar
minska mot för några år sedan då det var i stort sett omöjligt att tex finna pepparkakor till jul
som saknade palmolja. Det har blivit bättre, har även sett förpackning av kakor där det är angivet
att kakorna ej innehåller palmolja. För att öka trovärdigheten för Coop är mitt förslag att som
första steg ta bort palmolja i Coops egna sortiment. Ett av Coops miljöarbeten är Vi-skogen,
genom att odla träd tillsammans med grödor i jordbruket kan familjer tjäna pengar nog att
investera för framtiden. Träden har också en viktig roll för klimatet. Att plantera träd vilket är
bra men att upphandla produkter innehållande palmolja innebär att Coop på samma gång är
delaktig i skövling av regnskog. Coop marknadsför sig också som ”Sveriges grönaste matkedja”
vilket också får kunden att känna trygghet i de livsmedel som erbjuds. Med Coops starka ställning
vid upphandling kan Coop vara ledande för att reducera och på sikt ta bort palmolja.

Se bifogade länkar för mer information

Lär dig mer om palmolja – Naturskyddsföreningen
Pressmeddelande om global avskogning – WWF
Palmolja och soja – WWF

Yrkande

Coop tar ett inriktningsbeslut att ersätta palmolja i de livsmedel som finns i Coops egna
sortiment. Att inköpsavdelningen har en tydlig strategi vid förhandling med leverantörer
beträffande den inriktningen (policyn) att reducera och på sikt helt ta bort livsmedel i Coops
sortiment som innehåller palmolja. Att Coop har en tydlig ståndpunkt mot skövling av regnskog
vilket är en effekt av ökad efterfrågan på billig palmolja.

Jag föreslår
att
att

Coop tar ett inriktningsbeslut för reduktion av de livsmedel som innehåller palmolja
som första steg helt ta bort palmolja i Coops egna sortiment

Marianne Oscarsson, Hallsberg
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UTLÅTANDE ÖVER MOTION 2

Motionären till motion 2 föreslår
att
Coop tar ett inriktningsbeslut för reduktion av de livsmedel som innehåller palmolja
att
som första steg helt ta bort palmolja i Coops egna sortiment

Motionären lyfter utmaningarna med skogsskövling i samband med palmolja och menar att Coop
därför borde ta bort palmoljan ut sina egna produkter till att börja med.
Coop har ett omfattande hållbarhetsarbete där man 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 hållbarhetsarbetet 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.

Coop tillåter palmolja bland annat för dess goda egenskaper såsom lång hållbarhet och neutral
smak, vilket gör att den passar i livsmedel. Odlingen av palmolja bidrar till många arbetstillfällen
och exportintäkter för länder i Sydostasien. Jämfört med andra oljeväxter avkastar
palmoljepalmerna många gånger mer per yta och de kräver ofta mindre vatten, gödnings- samt
bekämpningsmedel, vilket också är viktiga parametrar att ta hänsyn i strävan efter mer hållbara
livsmedel. En väldigt stor del av palmoljeodlingen är småskalig och därmed avgörande för många
småbrukares försörjning. I enlighet med Coops hållbarhetsarbete har Coop därför valt att inte
ensidigt utesluta palmoljan, utan istället rikta in sina insatser på att produktionen ska ske på ett
mer hållbart sätt.
För alla produkter som säljs på Coop, både egna och andra varumärken, ställer vi krav på att
palmoljan ska komma från certifierade odlingar. Genom vårt medlemskap i Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO) stöttar vi också arbetet för mer hållbar palmoljeproduktion.
Miljöorganisationen WWF var en av aktörerna som initierade RSPO då de inte heller tror på en
bojkott av palmoljan.

RSPO har blivit kritiserat för att inte vara tillräckligt skarpa i sina kriterier men för ca ett år
sedan lanserades en uppdaterad version av RSPO-standarden. Den nya versionen ska på ett
bättre sätt se till att palmoljan inte bidrar till avskogning, expansion av torvmarker, exploatering
av arbetskraft samt användning av eld för röjning, vilket många miljöorganisationer länge
kämpat för. Coop följer utvecklingen noga.
Parallellt med kravställandet på certifierad palmolja har Coop redan idag bytt ut palmoljan mot
andra fetter. Några exempel på sådana produkter är våra snabbnudlar och tacoprodukter. Det är
viktigt för oss att vara transparenta och det framgår alltid på alla produkter i butiken om de
innehåller palmolja.

Nytt för i år är att Coop kommer ingå i en referensgrupp i ett utvecklingsprojekt där
Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, och WWF och Axfoundation tittar på möjligheter
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för att vidareutveckla nätverket Sojadialogen (där Coop är en av 53 medlemmar) som
branschöverskridande samverkansplattform. Breddningen innebär också att fler aktörer
kommer att involveras så som kosmetik- och hygienföretagen. Resultatet av detta projekt
kommer bli en strategisk plan för en ny samverkansplattform för riskgrödor och integrering av
oljepalmsfrågan som ett första steg. Planen kommer att presenteras i början av 2021.
Mer information om Coops arbete med palmolja går att läsa på coop.se
https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/vara-produkter/hallbar-palmolja/

När Coop lanserar hållbarhetsdeklarationen kommer det bli ännu tydligare för medlemmar och
kunder vilken påverkan olika produkter har på jordens resurser, klimatet och samhället utifrån
tio olika parametrar. Exempel på parametrar som ingår är biologisk mångfald, klimat,
lokalbefolkning, djurhälsa och bekämpningsmedel. Mer om hållbarhetsdeklarationen går att läsa
här: https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/hallbarhetsdeklaration/

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman
att
att

anse den första att-satsen besvarad
avslå den andra att-satsen
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MOTION 3

MOTION ANGÅENDE DET NUVARANDE POÄNGSYSTEMET.
Framställan

Poängsystemet har ett gränssnitt användare - butik som är onödigt omständligt

Några exempel:
1. Om man tar ut en värdecheck så måste man handla för minst checken belopp, man får
inte till godo om man handlar för mindre
2. Den poäng som inte använts inom 3 år förfaller
3. Jag misstänker att många medlemmar speciellt äldre har förlorat poäng (pengar) för att
dom dels inte förstår hanteringen av terminalen och dels drar sig för att störa
butikspersonalen och be om hjälp!
4. Poäng! I Sverige handlar man för kronor!

Jag yrkar
att
att
att

det nuvarande poängsystemet moderniseras, eftersom det är onödigt omständligt.
den första terminalen vid ingången till affären som man nu måste använda för att ta ut
betalkuponger kan tas bort eftersom dess hantering är onödigt komplicerad.
det viktiga budskapet i första terminalen kan ersättas med ett enda meddelande i
betalterminalen:” Du har nu x antal poäng motsvarande y kr, vill du betala med din poäng
idag?”

Om man vill behålla den första stora terminalen kan den användas till att visa
dagens/veckans/månadens medlemserbjudande!
Sten Andersson, Linköping
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UTLÅTANDE ÖVER MOTION 3

Motionären till motion 3 föreslår
att
att
att

det nuvarande poängsystemet moderniseras, eftersom det är onödigt omständligt.
den första terminalen vid ingången till affären som man nu måste använda för att ta ut
betalkuponger kan tas bort eftersom dess hantering är onödigt komplicerad.
det viktiga budskapet i första terminalen kan ersättas med ett enda meddelande i
betalterminalen:” Du har nu x antal poäng motsvarande y kr, vill du betala med din poäng
idag?”

Motionären efterfrågar ett enklare poängsystem där du som medlem inte själv proaktivt behöver
välja när och hur du ska använda poängen, utan att du får frågan i kassan.

Medlemsprogrammet med poängsystemet är en del av vår ekonomiska medlemsnytta. En
förutsättning för en välfungerande konsumentkooperation är lönsamhet i vår gemensamma
affär. För att våra medlemmar skulle bli än mer lojala med Coop, och för att locka fler till att bli
medlemmar, togs medlemsprogrammet fram under 2010-talet och den första versionen av det
som finns idag lanserades 2014. Sedan dess har Coop löpande modifierat det utifrån de önskemål
och köpmönster som medlemmarna har visat.

Som medlem kan man idag spara sina poäng i upp till tre år. Det innebär att man kan välja att
spara till något som är lite dyrare alternativt till något hos någon av Coops partners, eller välja att
mer frekvent ta ut mindre värdecheckar. Medlemmar kan se och ta ut poäng i flera olika kanaler
idag; coop.se, Coop-appen och medlemspunkten, för att möta olika medlemmars önskemål.
När Coop har intervjuat fokusgrupper har det framgått att medlemmarna inte vill ha frågan varje
gång. De har förklarat det med att det i sådana fall skulle handla om för små belopp och att man
kan ha bestämt sig för att använda sina poäng till något speciellt. När Coop tittar på hur
medlemmar väljer att ta ut sina poäng i Poängshoppen så är det några gånger per år. Det innebär
att medlemmarna också gör som de säger att de vill ha det i fokusgrupperna – de samlar poäng
till något speciellt eller till det är en större summa.
Coop arbetar ständigt med att utveckla medlemsprogrammet, så det är vad våra medlemmar vill
ha. Det handlar om att Coop ska ge varje medlem mer. Bland annat tittar man på fler möjligheter
för att kunna växla poäng mot värdecheck, och där skulle både kassan och den nya funktionen
scan n´pay kunna vara alternativa framtidslösningar. Medarbetarna i butikerna har dock
signalerat att det är viktigt att noga överväga innan man adderar fler moment till betalning i
kassan, eftersom det kan upplevas som störande och skapa kö.

Coop har inte fått synpunkter och signaler från medlemmarna om att medlemspunkten som
krånglig. Däremot är det tydligt att den används och uppskattas mer av de som inte är så aktiva i
de andra kanalerna, som Coop-appen och coop.se. I medlemspunkten kan man göra så mycket
mer än att ta ut värdecheckar. Bland annat kan man läsa om olika erbjudanden, hitta sin
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inköpslista och skriva ut den, använda sina poäng hos partners och så vidare. Att så många
funktioner är samlade på samma ställe uppskattas av många medlemmar.

För den medlem som vet med sig att den vill använda värdecheckar varje gång den handlar kan
man ladda på flera i taget på sitt kort. Sedan väljer man att använda en av dem vid varje
handlingstillfälle.

En nyhet som har varit efterfrågad bland våra medlemmar, och särskilt efterfrågan sedan Covid19, är att man ska kunna använda sina poäng när man handlar på coop.se.

I och med att KF har antagit en strategisk plan där medlemsfokus är ett av våra strategiska
förflyttningsområden under de kommande åren kommer fler nyheter kopplade till
medlemskapet. Bland annat jobbar man med att skapa ett ännu bättre, samlat och tydligt
medlemserbjudande för att få fler att vilja bli aktiva Coop-medlemmar. En del i det handlar om en
grundförutsättning där den ekonomiska nyttan är särskilt viktig.

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman
att

avslå motion 3
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MOTION 4

MOTION ANGÅENDE LOKALPRODUCERADE VAROR I COOP-BUTIKEN
Framställan

Intresset för lokalproducerade varor ökar hos konsumenten. Idag finns många hinder från att
upphandla - leverera - butiksyta - fakturering/- betalning. Att åka runt och handla
lokalproducerat eller att boka via nätet och hämta på en parkeringsplats finns tillgängligt på
många platser i Sverige. I Hallsberg finns utdelning var fjortonde dag hundra meter från Coop
butiken. Stort intresse visas också runt om i landet när olika Matevent arrangeras, här finner
många konsumenter de produkter som Coop butiken ej tillhandahåller i dagsläget.

Yrkande

Hur kan Coop bli den första stora matvarukedjan som profilerar sig även som den lokala butiken
med ett lokalt speciellt sortiment från trakten? Kan Coop i med dagens digitala system hitta en
administrativ och logistikprocess för att behålla lönsamhet och effektivitet? Dessa frågor kan
bara besvaras av en genomlysning av hinder och möjligheter som Coop har kompetens att
genomföra.

Jag föreslår
att

identifiera möjligheten för lokala producenter att bli leverantörer till en eller ett fåtal
Coop-butiker.

Marianne Oscarson, Hallsberg
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UTLÅTANDE ÖVER MOTION 4

Motionären till motion 4 föreslår
att
identifiera möjligheten för lokala producenter att bli leverantörer till en eller ett fåtal
Coop-butiker.

Motionären lyfter värdet av den lokala maten och de lokala producenterna för medlemmar och
kunder.
Inom Coop är det upp till varje förening att ombesörja den lokala maten och de lokala
producenterna, eftersom de känner till den egna marknaden bäst. För direktanslutna
medlemmar så är det Coop Butiker och Stormarknader, CBS, som ansvarar för det då de driver
butikerna i vårt verksamhetsområde.

CBS är måna om att erbjuda medlemmar och kunder ett sortiment som är kvalitetssäkrat enligt
den standard som Coop har valt att sätta upp. CBS arbetar kontinuerligt för att ta in lokala
producenter och arbetar för att underlätta för de lokala producenterna att komma in på Coop.
CBS håller för närvarande på att se över sin strategi rörande Lokal Mat för att öka försäljningen
av lokal mat det gör vi i enligt med den standard Coop har.
Frågor som rör CBS är dock inte en fråga för KF stämma. Organisationen för KF direktanslutna
medlemmar har skickat förslaget till CBS.

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman
att

avslå motion 4
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MOTION 5

MOTION ANGÅENDE BILLIGARE MAT PÅ COOP
Framställan

Idag tror jag att människor handlar på Coop av olika anledningar, såsom att Coop har en grön
profil, Coop är medlemsägt, Coop har bra produkter, Coop säljer närodlade och ekologiska
alternativ, samt att Coop är billigare än de flesta konkurrenterna. Men för en del produkter t ex
“Glass” är ICA ganska mycket billigare än Coop, trots att varumärket är detsamma. Jag har kollat
nu ett par veckor, på samma vara och då är det ca 20 % billigare på ICA. När jag försöker få fler
medlemmar till att gå med i Coop och fler att handla på Coop, så är det en besvärlig omständighet
att Coop inte är det billigaste alternativet.

Yrkande

Jag yrkar på att Coop skall försöka att ständigt vara det billigaste alternativet, när det gäller
likvärdiga varor, eller varor med samma varumärke, jmf med andra butiker eller konkurrenter.

Jag föreslår
att
att
att

Coop antar en policy att Coop alltid skall försöka vara det billigaste alternativet på
jämförbara varor
Coop i en konkurrensanalys värderar vilka varor man skulle kunna sänka priset på
Coop alltid är det “billigaste alternativet” när matkassar jämförs veckovis

Lars Håkansson, Skurup
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UTLÅTANDE ÖVER MOTION 5

Motionären föreslår
att
Coop antar en policy att Coop alltid skall försöka vara det billigaste alternativet på
jämförbara varor
att
Coop i en konkurrensanalys värderar vilka varor man skulle kunna sänka priset på
att
Coop alltid är det “billigaste alternativet” när matkassar jämförs veckovis
Att vi har rätt pris på våra produkter för våra medlemmar är väldigt viktigt och en förutsättning
för att vi ska få lojala aktiva Coop-medlemmar. KF styrelse har antagit en strategisk plan fram till
och med 2025. Ett av fyra strategiska förflyttningsområden handlar om medlemsfokus, ett annat
om finansiell stabilitet. Vi är en kooperation och vi har våra butiker för att våra medlemmar vill
det. Det innebär också att vårt medlemserbjudande och butiker behöver uppfylla, och gärna
överträffa, våra medlemmars förväntningar och behov. Men, att vi har rätt pris för våra
medlemmar behöver dock inte vara detsamma som att våra varor alltid är billigast för alla
kunder.

KF och Coop är medlemsägda och butikerna, som är kärnverksamheten för medlemskapet, är till
för medlemmarna. Genom att vara medlem kan du ta del av medlemsprogrammet och ju mer
lojal du är genom att handla på Coop, desto mer poäng får du som kan användas som
värdecheckar i butik. En aktiv Coop-medlem kommer alltså att ha möjlighet att få en billigare
matkasse hos Coop än hos en konkurrent, medan Coop inte kan garantera att en kund som inte är
medlem alltid får sin billigaste matkasse hos Coop.

Det samlade medlemserbjudandet innehåller flera parametrar där butiksupplevelse, värderingar,
pris, hållbarhetsarbete och möjlighet att påverka är några av dem. För att vara relevanta för våra
medlemmar behöver vi ha ett större medlemsfokus i allt vi gör inom KF-sfären. Coop ska vara
bra för kunder, men bäst för medlemmarna. Och det finns dessutom flera sätt att vara bäst för
medlemmarna på, även om den ekonomiska nyttan är det viktigaste för väldigt många
medlemmar. Att konkurrera med lågpriskedjorna för alla våra kunder skulle till exempel
innebära att vi inte skulle kunna ha samma personaltäthet eller lika påfyllda hyllor. För ett antal
av våra medlemmar är Coops tydliga hållbarhetsarbete viktigare än pris, för andra är utbudet
viktigare. Att istället säkerställa att man som medlem får en relevant ekonomisk medlemsnytta
blir därför viktigare än att bara vara billigast.
Coop gör löpande konkurrensanalyser både nationellt, regionalt och lokalt för att kunna stärka
erbjudandet i butik. Samtidigt görs medlemsundersökningar, så kallade Nöjd Kund Index, som
besvaras av medlemmarna, för att på så vis följa respektive butik och hur nöjda medlemmarna är
med butiken i sin helhet. Många föreningar har också jobbat aktivt med att sänka priserna
generellt, något som kallas för prisresan. Särskilt Stora Coop har sänkt sina priser och där har
man på många håll en prisgaranti om att ha den billigaste matkassen, oavsett medlemskap eller
inte.
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Att hitta rätt priser och skapa en ekonomisk medlemsnytta är ett pågående arbete och i ständig
förändring utifrån vad medlemmarna vill ha.

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman
att
att

avslå den första
anse den andra och tredje att-satsen besvarad

2021-03-22
71 (83)

MOTION 6

MOTION ANGÅENDE PRIORITERING AV NÄRODLAT JMF MED EKOLOGISKT
Framställan

Idag är ekologiskt och närodlat på många kunders läppar. Med all rätt. Ett problem med
ekologiskt är att det inte alltid är det miljövänligaste alternativet. Man kan frakta varor över
halva jordklotet, men det är ekologiska varor. Dessutom är det så att om hela jordens befolkning
skulle få ekologisk mat, då skulle inte jordens yta räcka till att odla detta. Där för anser jag att
närodlad mat är att prioritera framför det ekologiska alternativet.

Yrkande

Jag yrkar på att Coop skall prioritera ”Närodlade” varor framför ”Ekologiska” varor. Det skulle
gynna bygden vi lever i och det skulle innebära att vi alltid visste var maten kom ifrån. De
svenska reglerna kring odling av mat, gör att vi vet att det är odlat på ett sunt sätt.

Jag föreslår
att
att

Coop antar en policy att Coop prioriterar ”Närodlad” mat framför ”Ekologisk” mat.
Coop tar fram en analys vad det skulle innebära att gå från ekologiskt till närodlat.

Lars Håkansson, Skurup
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UTLÅTANDE ÖVER MOTION 6

Motionären för motion 6 föreslår
att
att

Coop antar en policy att Coop prioriterar ”Närodlad” mat framför ”Ekologisk” mat.
Coop tar fram en analys vad det skulle innebära att gå från ekologiskt till närodlat.

Enligt KFs strategiska plan är ett av våra mål att våra butiker ska bli lokala världsmästare. För att
bli den bästa butiken för sina medlemmar är det lokala perspektivet oerhört viktigt. Vi ser också
en större trend runt om i världen där det lokalproducerade är allt mer populärt. Det gäller både
musik, produkter och såklart mat. Att det lokalproducerade blir allt trendigare handlar dels om
hållbarhetsfrågor, men också om att främja den lokala arbetsmarknaden. Samtidigt är vi alla
beroende av varandra på hela planeten, så att enbart fokusera på det lokala är inte alltid det
självklart bästa valet.
När det kommer till hållbarhet så är det viktigt att vi pratar om hur en vara är producerad och
inte bara var. Produktionen av varor står för den absolut största klimatpåverkan, medan
transporterna endast står för en liten del. Däremot vet vi att djurvälfärd och många sociala
parametrar ofta är bättre när det kommer till svenskproducerad mat. Angående att jordens yta
inte räcker till om vi odlar ekologiskt finns det olika forskningsrön kring. Vad gäller
klimatbelastningen för ekologisk produktion räknas inte kolinlagringen med i beräkningarna
som görs och därför är det svårt att få en entydig bild.

Alla dessa perspektiv fångas i hållbarhetsdeklarationen och Coop ska fortsätta att arbeta med att
ha bra produkter. Hela KF-sfären har dessutom i vår strategiska plan uppsatta hållbarhetsmål om
att minska klimatbelastningen för medlemmar.
Med hållbarhetsdeklarationen kommer det bli ännu tydligare för medlemmar och kunder vilken
påverkan olika produkter har på jordens resurser, klimatet och samhället utifrån tio olika
parametrar. Exempel på parametrar är biologisk mångfald, klimat, lokalbefolkning, djurhälsa och
bekämpningsmedel. Mer om hållbarhetsdeklarationen går att läsa här.
https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/hallbarhetsdeklaration/

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman
att

avslå motion 6
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MOTION 7

MOTION ANGÅENDE ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN I LINJE MED
MILJÖKVALITETSMÅLET BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Framställan

I Parisavtalet 2015 kom världens länder överens om att verka för att begränsa höjningen av
medeltemperaturen på grund av klimatpåverkan, men trots det fortsätter utsläppen av
växthusgaser att öka. Om inte utsläppen minskar mycket kraftigt i närtid och reduceras radikalt
fram till år 2030 riskerar den globala uppvärmningen med allra största sannolikhet att innebära
stora utmaningar för mänskligheten, inklusive för nu levande generationer.
Svenskens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i snitt ligger på ca 10 ton per år och en
långsiktigt hållbar nivå är mycket långt därunder. Utsläppen påverkas bl.a. av transporter samt
konsumtion av mat och annat.

Såsom samlandes många intressenter och konsumenter har KF stor möjlighet att minska
påverkan på klimatet. KF behöver ta sitt ansvar för den omställning som krävs i närtid genom att
aktivt verka för långsiktig hållbarhet, bland annat genom att som ägare verka för att Coop och
övriga aktuella företag/verksamheter blir ett föredöme på klimatområdet och ställer om till
långsiktigt hållbar verksamhet.

KFs grundidé
Enligt KFs webbsida har KFs grundidé varit densamma sedan 1899. I och med att antalet
människor och därmed konsumtionstrycket har ökat drastiskt sedan dess, är det högst relevant
att se över grundidén (som anges i stadgarna).

Klimatpåverkan Coop
Det är inte helt enkelt att via Coops hemsida hitta information om innehåll/mål i Coops
hållbarhetsstrategi. Däremot framgår det av hållbarhetsredovisningen att utvecklingen såvitt
avser klimatutsläpp har gått åt fel håll de senaste tre åren på sid 7 i hållbarhetsrapporten för
2019 länk. Där anges nedan (frågetecken om huruvida enheten stämmer?):
Växthusgasutsläpp, CO2 – eqv, för gäller för Coop Gruppen.
2017 : 36 516 ton
2018 : 37 230
2019* : 42 007
Det anges vidare att klimatmål ska tas fram under 2020. Det är bra. Men det behöver säkerställas
att krafttag tas i dessa frågor för att säkra konsumenternas fortsatta intressen av en hållbar
utveckling.
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Som exempel kan nämnas att utöver påverkan t.ex. transporter, urval av varor som Coop saluför,
matsvinn, inredning i butik, val av elkälla etc som alla påverkar klimatet så påverkar även val av
förmåner i lojalitetsprogrammet och reklam i butik respektive medlemstidning etc. Där har Coop
ofta erbjudit medlemmar att klimatkompensera utsläpp av tex nöjesresor eller andra transporter
för sina medlemspoäng samtidigt som Coops egen verksamhet står för en ökande
klimatpåverkan (se ovan) som alltså inte klimatkompenseras. Att klimatkompensera så det får
verkligen effekt är komplicerat och att klimatkompensera kan leda till att personer upplever sig
ha gjort något som är mindre skadligt för klimatet än vad det egentligen är pga man har
klimatkompenserat.
Att ta krafttag och gå före i den gröna omställningen är en möjlighet för KF och Coop mfl företag
att profilera sig och skapa en långsiktigt hållbar verksamhet!

Yrkanden

Yrkande stadgeändring (tillägg understruket)

Jag yrkar
att

KF - ändrar stadgarna enligt följande:
§ 1 Ändamål samt verksamhetens art och finansiering
KFs ändamål 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 ur
ett långsiktigt hållbart, socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv , primärt genom
samhandel med Konsumentföreningar samt förverkliga den svenska
konsumentkooperationens verksamhetsidé att samtidigt göra det möjligt för medlemmar
att bidra till en hållbar utveckling.

Yrkande som majoritetsägare i Coop
Jag yrkar att KF verkar för
att
Coop i den mål mer ambitiösa mål ej redan är på gång, sätter mål om att vara
klimatneutrala till år 2030 eller tidigare.
att
Coop ser över hela sin verksamhet och genomför åtgärder i linje med mål om
klimatneutralitet år 2030 eller tidigare
att
Coop säkerställer att kunder tydligt kan se vilket klimatavtryck varje vara hos Coop har
ur ett livscykelperspektiv.
att
Coop till dess Coop har en klimatneutral verksamhet ska eventuell klimatkompensation
via Coops lojalitetsprogram gälla den klimatpåverkan som varor från Coop ger snarare än
externa, andra klimatpåverkande verksamheter.
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att
att
att

Coop ser över sitt lojalitetsprogram och utesluter förmåner som ej är i linje med mål om
klimatneutralitet.
Coop upphör med reklam för verksamhet med stor negativ klimatpåverkan (i
medlemstidning, mailutskick etc)
Coop i den mån klimatkompensation erbjuds via Coops lojalitetsprogram , styr om så att
kompensation rör varor från Coop snarare än annan extern verksamhet.

Att föreningsstämman beslutar
att

skicka motionen till KFs stämma.

Kajsa Lindström, Stockholm
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UTLÅTANDE FÖR MOTION 7

Motionären för motion 7 föreslår
att
KF - ändrar stadgarna enligt följande:
§ 1 Ändamål samt verksamhetens art och finansiering
KFs ändamål 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 ur
ett långsiktigt hållbart, socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv , primärt genom
samhandel med Konsumentföreningar samt förverkliga den svenska
konsumentkooperationens verksamhetsidé att samtidigt göra det möjligt för medlemmar
att bidra till en hållbar utveckling.
att
Coop i den mål mer ambitiösa mål ej redan är på gång, sätter mål om att vara
klimatneutrala till år 2030 eller tidigare.
att
Coop ser över hela sin verksamhet och genomför åtgärder i linje med mål om
klimatneutralitet år 2030 eller tidigare
att
Coop säkerställer att kunder tydligt kan se vilket klimatavtryck varje vara hos Coop har
ur ett livscykelperspektiv.
att
Coop till dess Coop har en klimatneutral verksamhet ska eventuell klimatkompensation
via Coops lojalitetsprogram gälla den klimatpåverkan som varor från Coop ger snarare än
externa, andra klimatpåverkande verksamheter.
att
Coop ser över sitt lojalitetsprogram och utesluter förmåner som ej är i linje med mål om
klimatneutralitet.
att
Coop upphör med reklam för verksamhet med stor negativ klimatpåverkan (i
medlemstidning, mailutskick etc)
att
Coop i den mån klimatkompensation erbjuds via Coops lojalitetsprogram , styr om så att
kompensation rör varor från Coop snarare än annan extern verksamhet.
att
skicka motionen till KFs stämma.
Motionärens första att-sats handlar om en ändring av ändamålsparagrafen i KFs stadgar. Under
året har ett arbete genomförts där man har tittat på att göra stadgarna tydligare och i övriga
stämmohandlingar finns ett förslag som stämman ska ta ställning till. I enlighet med styrelsens
förslag till stämman om beslut om ändring av stadgarna föreslås att ändamålet i stadgarna ska
förtydligas. I förslaget framgår följande;
Konsumentkooperativa föreningar som bedriver kooperativ dagligvaruverksamhet i Sverige har, som
medlemmar i KF, gemensamt inrättat en kooperativ samhandel (”KF Samhandel”) i syfte att skapa
förutsättningar för Konsumentföreningarna att åstadkomma ekonomisk nytta för sina medlemmar genom att
tillhandhålla ett bra medlemserbjudande. KFs primära ändamål är att understödja Konsumentföreningarnas
syfte att skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar, och förverkliga den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att samtidigt göra det möjligt för medlemmar att bidra till en hållbar utveckling. KF
förverkligar ändamålet genom förvaltning av Konsumentföreningarnas gemensamma samhandel och
utveckling av driften av dagligvaruverksamheten under härför dedikerade varumärken (”den Gemensamma
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Kooperativa Verksamheten”). KF ska säkerställa att den Gemensamma Kooperativa Verksamheten har en såväl
kortsiktig som långsiktig finansiering. KF ska säkerställa att den Gemensamma Kooperativa Verksamheten har
en ändamålsenlig riskhantering och finansiell stabilitet. KF ska säkerställa att den Gemensamma Kooperativa
Verksamheten åstadkommer ekonomisk nytta som kommer medlemmarna till del.

De övriga att-satserna handlar på olika sätt om hur Coop kan uppnå klimatneutralitet. Precis som
motionären skriver så är mänskligheten i ett allvarligt läge på grund av klimatkrisen. Både KF
och Coop sätter därför klimatmål som ska omfatta hela vår verksamhet. Målen för Coop sätts
utifrån Science based target.
Ett sätt att nå klimatmålen är genom den hållbarhetsdeklaration som lanserades under våren
2020. Under 2021 kommer alla Coops varor omfattas av hållbarhetsdeklarationen som har 10
olika parametrar och där klimat är en av dem. Det hjälper alla medlemmar och kunder att göra
upplysta val när de handlar och att kunna göra det val som är bättre ur ett klimatperspektiv.

Coop arbetar ständigt med att förbättra medlemsprogrammet ur ett hållbarhetsperspektiv.
Samtidigt erbjuder Coop medlemsförmåner i de branscher som är ekonomiskt relevanta och i de
branscher som medlemmar efterfrågar, men Coop premierar hållbara val framför mindre
hållbara. Det ska vara enkelt för medlemmen att se och förstå vilka val som är hållbara, men det
är dock upp till medlemmen själv att göra valet. När Coop väljer vilka de ska samarbeta med ska
den tilltänkta partnern ha ett väl utvecklat hållbarhetsarbete för sin bransch. Det innebär bland
annat att ha en hållbarhetsplan, hållbarhetsredovisning samt följa Coops code of conduct. Ett
exempel på ett hållbart samarbete är det med SJ. Andra exempel är samarbeten med hotell i
Sverige och svensk camping som möjliggör semester på hemmaplan.
När Coop lanserar hållbarhetsdeklarationen kommer det bli ännu tydligare för medlemmar och
kunder vilken påverkan olika produkter har på jordens resurser, klimatet och samhället utifrån
tio olika parametrar. Exempel på parametrar är biologisk mångfald, klimat, lokalbefolkning,
djurhälsa och bekämpningsmedel. Mer om hållbarhetsdeklarationen går att läsa här.
https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/hallbarhetsdeklaration/

För klimatkompensation så väljer Coop att fortsätta det mångåriga samarbetet med Vi-skogen,
som KF var med och stiftade. Coop har valt att särskilt lyfta fram Vi-skogen i kommunikation för
partners för att öka uppmärksamheten för den verksamheten.
Då samtliga motioner från KFs direktanslutna medlemmar beslutas på KF stämma så uppfylls
motionärens sista att-sats.

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman
att
att
att

avslå den första att-satsen
anse att-sats 2-7 och 9 besvarad
avslå att-sats 8
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MOTION 8

MOTION ANGÅENDE KÖTT OCH ANDRA VAROR FRÅN BRASILIEN
Framställan

Hållbarhet ska gå som en grön tråd genom Coop verksamhet. Det är varken miljömässigt eller
moraliskt hållbart att importera kött eller andra varor från Brasilien. Frakterna är långa och är
inte bra ur miljösynpunkt. Brasilien är ett land vars demokrati sitter på en skör tråd. Dessutom
låter man skövla regnskogen. Coop ska inte underhålla dylikt beteende och inte heller köpa kött
som måste fraktas så lång väg. Det går att köpa närodlat, eller från mycket närmare håll.

Yrkande

Mitt yrkande ser ni nedan i min att sats. Coop ska inte köpa kött eller andra varor från Brasilien
med anledning av vad jag angett ovan.

Jag föreslår
att

stämman beslutar att sluta importera kött och andra varor från Brasilien

Astrid Mäkitalo, Uppsala
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UTLÅTANDE ÖVER MOTION 8

Motionären för motion 8 föreslår
att
stämman beslutar att sluta importera kött och andra varor från Brasilien

Coops inställning är att de samarbetar med enskilda leverantörer och inte länder. Kraven på
hållbar produktion och kvalitet ställs på leverantörerna. Köpbojkotter av varor från ett enskilt
land är en politisk bedömning som i första hand avgörs av Sveriges regering och riksdag eller EU
och/eller FN. Coop tar därför inte politisk ställning i sakfrågor, utan följer den lagstiftning om
handelssanktioner och bojkott som följer av officiella beslut inom FN:s säkerhetsråd, EU och av
Sveriges riksdag och regering.
Det viktigt att alla leverantörer undertecknar Coops varu- och leverantörskrav och den
uppförandekod när avtal sluts. Dessa krav omfattar bland annat djurvälfärd,
antibiotikaanvändning, kemikalieanvändning, certifierad soja och goda arbetsförhållanden. Det
finns tydliga rutiner på att följa upp efterlevnaden av våra krav.

När det gäller kött specifikt, som det varit väldigt mycket fokus på i media, måste djuren som
exporteras till EU måste djuren komma från gårdar som är certifierade för EU. Dessa gårdar har
höga krav på spårbarhet och kontrolleras regelbundet av brasilianska myndigheter. EU gör även
stickprov på dessa gårdar. Skulle en leverantör bryta mot vår uppförandekod eller någon av våra
andra rutiner så kommer vi självklart att se över detta och agera om så krävs.
Coop prioriterar svenskt kött och det står för cirka 90 procent av allt kött som säljs i Coops
butiker. Men Sverige är tyvärr inte självförsörjande på nötkött. När det gäller importerat kött så
ställer Coop tydliga krav på alla våra leverantörer och säkrar hela upplägget bakåt med hänsyn
till våra krav och medlemmarnas och kundernas förväntningar.

När det gäller naturkött som Coop köper från Brasilien så kommer det alltid från uppfödare som
inte använder sig av mark som tidigare varit regnskog. Naturkött kommer inte från delstater i
Brasilien som till någon del ligger i Amazonas, exempelvis Mato Grosso. Anläggningarna besöktes
så sent som augusti 2019 av medarbetare på Coop Sverige.
Transporter sker via båt vilket har en låg miljöbelastning. Ur miljösynpunkt är det så att den
energi som går åt för att producera och lagra foder till svenska djur som står uppstallade sju
månader per år är större än den energi som går åt för att transportera köttet från Brasilien till
Sverige med båt.

Detta är frågor som är ständigt aktuella och viktiga för oss, och som Coop kontinuerligt arbetar
med tillsammans med samarbetspartners och leverantörer. Genom att samarbeta med seriösa
aktörer och ställa krav på spårbarhet och transparens finns möjlighet att påverka utvecklingen i
Brasilien.
När Coop lanserar hållbarhetsdeklarationen kommer det bli ännu tydligare för medlemmar och
kunder vilken påverkan olika produkter har på jordens resurser, klimatet och samhället utifrån
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tio olika parametrar. Exempel på parametrar är biologisk mångfald, klimat, lokalbefolkning,
djurhälsa och bekämpningsmedel. Mer om hållbarhetsdeklarationen går att läsa här.
https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/hallbarhetsdeklaration/

KF styrelse beslutade enligt årsmötets rekommendation, nämligen att föreslå stämman
att
att

årsmötet rekommenderar KF styrelse att föreslå KF stämma
avslå motion 8
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SAMMANFATTNING

Kooperativa Förbundet (KF) har 28 konsumentföreningar och 900 000 direktanslutna
medlemmar. Inom KF-sfären finns det totalt 3,7 miljoner individuella medlemmar genom
medlemmar i konsumentföreningarna och de direktanslutna medlemmarna.
Genom
föreningarnas medlemskap i KF äger dessa föreningar KF-koncernen. KF ägs och styrs av sina
medlemmar. KFs ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen primärt genom
samhandel med Konsumentföreningar samt förverkliga den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att sam-tidigt göra det möjligt för medlemmar att bidra till en hållbar utveckling.
Kooperativa principer och starka värderingar är utgångspunkten och det finns också ett djupt
rotat och långsiktigt engagemang för hållbar utveckling och att vara en stark röst som agerar för
att tillvarata konsumenternas intressen.
Utöver de 28 konsumentföreningarna och de direktanslutna medlemmarna är också Sveriges fem
OK-föreningar, Folksam och Fonus medlemmar i KF. Föreningar som ansöker om medlemskap i
KF måste uppfylla vissa kriterier. De måste vara partipolitiskt och religiöst obundna juridiska
personer som styrs demokratiskt och vara öppna för alla.

Stämman, vilken är KFs högst beslutande organ, har antagit Svensk kod för styrning av kooperativa
företag och genom denna rapport rapporteras hur kodens principer har följts sedan stämman
2020.
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KODENS PRINCIPER
Syfte och medlemsnytta

KF förverkligar ändamålet enligt sina stadgar genom samhandel med Konsumentföreningarna
avseende detaljhandel och dagligvaruhandel (”Den Kooperativa verksamheten”). Den
Kooperativa verksamheten kan bedrivas i dotterföretag i enlighet med gällande lagstiftning. 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. KF har genom stadgar,
koden för kooperativ styrning, policyer och riktlinjer ett etablerat och väl fungerande ramverk för
verksamheten som revideras kontinuerligt.
Under 2020 har KF, med öppen och bred involvering från föreningarna, arbetat fram en ny vision
och strategisk plan för KF-sfären (det vill säga de verksamheter som använder varumärken som
ägs av KF). Våra gemensamma mål finns formulerade i den strategiska planen och följs upp
kontinuerligt.
Visionen är att vi ska vara ”Sveriges viktigaste konsumentkraft”. Visionen har följande innebörd:
Som medarbetare, förtroendevald och aktiv medlem i Sveriges största
konsumentkooperativ förändrar vi tillsammans vår framtid. För oss själva, och för
samhället.

Vi är modiga och vågar gå först. Ständigt ligger vi steget före med nya smarta lösningar
för en enklare vardag och en friskare planet. Vår röst är tydlig och påverkar vår
omgivning. Vi tar beslut som är viktiga för kommande generationer, men också för vad
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medlemmarna prioriterar och efterfrågar idag. Allt vi gör, gör vi för varandra. Vi äger
tillsammans och tillsammans gör vi en lönsam affär. Det ger oss vår unika styrka
Vi är Sveriges viktigaste konsumentkraft.

Våra värderingar är: Vi är välkomnande, inspirerande, modiga och ansvarstagande.
Välkomnande
Inspirerande
Modiga

Ansvarstagande

Vi är inkluderande, intresserade och omtänksamma
Vi är generösa och nytänkande med en passion för våra medlemmars bästa
Vi står upp för det vi och våra medlemmar tror på, vi är transparenta och
vågar gå först
Vi levererar vad vi lovar och tar ansvar för kommande generationer

För att lyckas med att nå visionen innehåller den strategiska planen de områden som behöver
fokuseras på för att bli framgångsrika: medlemsfokus, finansiell stabilitet, gemensam kultur och
relevant kommunikation. KFs styrelse fastställer och följer upp mål och aktiviteter inom
respektive område.

FÖRENINGSMEDLEMMAR

KF (KF ekonomisk förening och dotterbolag) ska ansvara för gemensam verksamhet. Det görs
genom att KF skapar förutsättningar för, stödjer, förvaltar och utvecklar gemensam verksamhet.

KF och föreningarna ska säkerställa att verksamheterna uppnår hållbara överskott, att utveckling
sker på ett hållbart sätt och att vi tillsammans säkrar konsumentkooperationens framtid.

DIREKTANSLUTNA MEDLEMMAR

Sedan maj 2015 har KF direktanslutna medlemmar och, i januari 2021 när rapporten skrivs är det
cirka 900 000 medlemmar. För att dessa i så stor utsträckning som möjligt ska ha en likvärdig
hemvist i förbundet, på samma sätt som andra medlemmar har i sin konsumentförening, har man
en organisation i förbundet för detta. Det finns en medlemschef och en koordinator som dessa
medlemmar kan kontakta. De direktanslutna medlemmarna kan kandidera till ägarombud och
rösta på vem de vill ha som ägarombud. De valda ägarombuden väljer i sin tur en styrgrupp.
Styrgruppen fungerar som en operativ styrelse, även om det är KF styrelse som har det yttersta
ansvaret för KFs direktanslutna medlemmar. Ordförande för styrgruppen är ledamot i KF styrelse.
Eftersom butikerna i området för KFs direktanslutna medlemmar ägs och drivs av Coop Butiker
och Stormarknader (CBS) har ett avtal upprättats mellan KF och CBS för hur medlemsdemokratin
ska fungera.

Kommunikationen till de direktanslutna medlemmarna sker primärt av Coop Sverige AB (CSAB).
Inför val av ägarombud och motionsinlämning kommunicerar också KF via de sociala kanaler som
används.

2021-03-22
5 (17)

FRAMTIDA UTVECKLING

KF styrelse har fattat beslut om att överföra direktanslutna medlemmar till föreningar. Förbundet
ska renodla sin roll, vilket bland annat innebär att rollen som demokratisk hemvist för dessa
direktanslutna medlemmar sticker ut. Istället vill man att dessa 900 000 får sin nya hemvist i
andra, befintliga, konsumentföreningar vilket blir en tydligare demokratisk ordning i hela
systemet. Detta är en del av den strategiska planen.

Demokratiska processer
”Kooperativa företag har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt
genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparent sätt främja medlemmarnas
medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten.
Medlemmarna utser också representanter till de högsta beslutande organen.
Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera företagets demokratiska organisation och vid behov
initiera förändringar.”

FÖRENINGSMEDLEMMAR

KFs medlemmar (föreningar och övriga medlemmar) är samtliga representerade på KFs stämma.
KFs styrelse består till största delen av ordföranden från föreningarna medan styrelsen i Coop
Sverige AB till största delen består av verkställande direktörer i föreningarna.
KF genomför också ordförandeforum två gånger per år där samtliga föreningsordföranden är
inbjudna till dialog kring viktiga frågor. Den operativa verksamheten som CSAB ansvarar för har
också olika former av samverkansforum för att säkerställa insyn och påverkan.

KF har också initierat ytterligare möjligheter till dialog. Det kommer att finnas möjlighet för de
föreningsordföranden som ej är ledamöter i KFs styrelse att ha en dialog avseende ärenden som
ska behandlas på KFs styrelse. Även för de verkställande direktörer i föreningarna som ej är
ledamöter i CSABs styrelse finns det numera möjlighet till dialog kring ärenden som ska behandlas
i den styrelsen.
Föreningsmedlemmarna kan också lämna motioner till KF. Dessa bereds av styrgruppen och
årsmötet lämnar rekommendationer på beslut till KF styrelse och KF stämma. Det är KF stämma
som fattar beslut om motionerna från de föreningsmedlemmarna.

KF har informerat om de seminarier och utbildningar som Svensk Kooperation har anordnat,
exempelvis styrelseutbildning och utbildning för förtroendevalda revisorer. Ett antal
förtroendevalda från KF och föreningarna har deltagit i Svensk Kooperations program. I
september 2020 höll KF en digital alumniträff för de styrelseledamöter från föreningarna som
tidigare har gått KFs egna styrelseutbildning.
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DIREKTANSLUTNA MEDLEMMAR

KFs direktanslutna medlemmar kan kandidera till och rösta på ägarombud i det val som genomförs
vartannat år. De valda ägarombuden utgör årsmötet för KFs direktanslutna medlemmar och de
väljer en styrgrupp. Styrgruppens ordförande är ledamot i KF styrelse. Styrgruppen fungerar likt
en operativ styrelse, men det är KF styrelse som är ytterst ansvariga för KFs direktanslutna
medlemmar. På årsmötet väljer ägarombuden också en valberedning för styrgruppen och
valberedning för ägarombuden. KF styrelse nominerar valberedningen för styrgruppen. KF
styrelse beslutar om arbetsordningar och styrdokument för organisationen.
De direktanslutna medlemmarna kan också lämna motioner till KF. Dessa bereds av styrgruppen
och årsmötet lämnar rekommendationer på beslut till KF styrelse och KF stämma. Det är KF
stämma som fattar beslut om motionerna från de direktanslutna medlemmarna.

Samtliga förtroendevalda inom KFs direktanslutna medlemmar bjuds in till två årliga träffar
utöver årsmötet. Inför varje träff får de tycka till om vilket område de vill fördjupa sig i och utbildas
i. Eftersom många var nya efter ägarombudsvalet har fokus för 2020 handlat om att förstå vad KFsfären omfattar. Utbildning i motionsskrivande och digitala verktyg har tillhandahållits. Vartannat
år utbildas valberedarna för ägarombuden och nästa utbildningstillfälle är våren 2021.

FRAMTIDA UTVECKLING

Ett projekt har initierats i syfte att föreslå hur vår demokratiska modell kan utvecklas för att den
ska vara lättare att förstå och för att det ska vara smidigt för en medlem att kunna påverka och
utöva sitt ägarskap.

Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

”Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna deltar i företagets
värdeskapande genom två roller, en affärsrelation och en ägarrelation.

Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas
ekonomi, engagemang och lojalitet.”

FÖRENINGSMEDLEMMAR

Kärnverksamheten är dagligvaruhandel under varumärket Coop. De 28 regionala butiksdrivande
konsumentföreningarna som är medlemmar i KF bedriver samhandel i en federation där den
gemensamma verksamheten leder till större nytta för medlemmarna än vad som varit fallet utan
samarbetat.
KFs dotterbolag CSAB bedriver, på de regionala butiksdrivande konsumentföreningars uppdrag
den gemensamma verksamheten inom inköp, kategori, varuflöde, format, kommersiellt
erbjudande, marknadskommunikation, affärsutveckling och
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stödjande tjänster. CSAB ska, utifrån lokala marknads- och konkurrensförutsättningar, vara en
partner till konsumentföreningarna som skapar så bra förutsättningar som möjligt för
föreningarna att utnyttja skalfördelar och ta till vara styrkan i att samarbeta.
CSAB har i uppdrag att som partner till de regionala butiksdrivande konsumentföreningar leverera
ett konkurrenskraftigt erbjudande som också skapar förutsättningar för föreningarna att bedriva
en lönsam verksamhet.
Respektive regional konsumentförening har följande roller (samtidigt):
• medlemmar i federationen (KF) ägare av CSAB
• partner och beställare av CSABs varor och tjänster
• driver butiker och ansvarar för den lokala verksamheten och relationen med sina medlemmar

Inom ramen för CSABs uppdrag (baserat på det ägardirektiv med mandat som KFs styrelse
fastställt) ska CSAB ta ett helhetsansvar för de gemensamma delarna av medlemshanteringen och
säkerställa att det hänger ihop med affären. Detta helhetsperspektiv är utgångspunkten för ett
ramverk för ”Aktiv Coop-medlem” som bygger på att få en tydligare koppling till de medlemmar
som är med och bidrar i den kooperativa värdeskapande processen.
Ramverket vilar på ett antal principer som skapar en riktning för hela Coop i Sverige när vi
utvecklar tjänster och erbjudande för såväl föreningsmedlemmar och dess medlemmar samt
direktanslutna medlemmar.

Principerna för Aktiv Coop-medlem är:

1. Coop utgår alltid från våra medlemmars främsta behov att ha lösningar för – tid, pengar,
hållbarhet och hälsa – genom att tillfredsställa dessa behov skapar vi medlemsnytta.
2. Coops viktigaste framtida nyckeltal (antal Aktiva Coop-medlemmar) utgår alltid från ett
medlemsperspektiv.
Genom att hela Coop gemensamt fokuserar och kontinuerligt följer upp detta nyckeltal
kommer vi kunna nå våra övergripande mål
3. För att ha en chans att lösa medlemmarnas behov behöver Coop ett helhetserbjudande
som är relevant i alla ögonblick

4. Coop bygger konkurrenskraft genom snabbhet – med hjälp av rätt förmågor skapar vi nya
branschstandarder
Vår bransch har en relativt låg nivå av differentiering och Coop behöver skapa
konkurrensfördelar genom att vara snabbast med nya lösningar. Det är så vi inom Coop vid
återkommande tillfällen förändrat branschen och det är så vi ska fortsätta att förändra
branschen.
5. Coop eftersträvar en direkt medlemsdialog och styrning i våra kärnprocesser närhelst det
är möjligt.
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När vi inom Coop involverar våra medlemmar direkt i verksamheten kommer vi få direkt
återkoppling på om vi tillfredsställer deras behov. Vi ska dock endast göra detta när
medlemmarna själva önskar och när vi inte riskerar att suboptimera den kollektiva nyttan.
6. Coops medlemmar ska kunna utöva sitt ägande enligt våra demokratiska principer på ett
sätt som är relevant för medlemmarna.

DIREKTANSLUTNA MEDLEMMAR

Genom att handla butiker som drivs under varumärket Coop bidrar de direktanslutna
medlemmarna till den värdeskapande processen, samtidigt som de genom detta också får
ekonomisk nytta genom medlemsprogrammet. I sin äganderätt är KFs direktanslutna medlemmar
delaktiga dels genom ägarombudens roll och dels genom de motioner som de skriver. Till KFs
stämma 2020 ställdes 15 motioner från de direktanslutna medlemmarna som också behandlades
på stämman.

FRAMTIDA UTVECKLING

Ett mycket viktigt projekt har initierats i syfte att utvärdera och vidareutveckla medlemmarnas
deltagande i företagets värdeskapande inom KF-sfären i enlighet med den strategiska planen.

Stämman

”Stämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas
för medlemmarna att utöva sina medlemsrättigheter.

På stämman ska väljas en eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett
medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till stämman.”

KF höll senaste årsstämman den 15 april 2020 och vid denna stämma antogs koden för kooperativ
styrning samt uppdrog 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 2021”.
På stämman 2020 närvarade VD, styrelseordförande, en beslutsför styrelse och de
förtroendevalda revisorerna. Valberedningens förslag till ordförande fanns med i kallelsen inför
stämman 2020.

Vid stämman 2020 presenterades motioner från föreningsmedlemmar och direktanslutna
medlemmar och styrelsen lämnade förslag till beslut. Tre bifallna motioner från stämman 2019
följdes upp och 15 nya motioner lades fram och beslutades av stämman 2020.

Planering inför årsstämman 2021 sker i enlighet med KFs årshjul och initierades under hösten
2020. Med anledning av COVID-19 situationen hölls årsstämman 2020 delvis i digital form. Detta
var ett mycket lyckat koncept med högt antal deltagande stämmoombud. Med hänsyn till det
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fortsatt utsatta läget befinner sig i under pandemin föreslår styrelsen i KF att även årsstämman
2021 hålls digitalt, men med möjlighet till fysisk närvaro, i syfte dels att minska risken för
smittspridning samt dels att öka möjligheten för deltagande av så många direktanslutna
medlemmar och stämmoombud som möjligt.

Kallelse till årsstämman 2021 med angivande av tid, plats och information om digital närvaro
publicerades på hemsidan den 15 mars 2021. I kallelsen inkluderades även valberedningens
förslag till ordförande på stämman vilket är Christer Hedberg. Avsikten är att VD,
styrelseordförande, en beslutsför styrelse samt de förtroendevalda revisorerna kommer att
närvara vid årsstämman 2021.
Inför stämman 2021 har 8 motioner inkommit från direktanslutna medlemmar som kommer att
presenteras på stämman 2021. Några motioner från föreningsmedlemmarna har inte inkommit.
Fördelningen av medlemmars motioner från föreningar och direktanslutna kommer att
tydliggöras vid stämman 2021.

FRAMTIDA UTVECKLING

Den ordinarie föreningsstämman 2021 kommer att hållas i fysisk och digital form med hänsyn till
rådande omständigheter. Framöver kommer vi troligen se en fortsatt ökad digitalisering och
styrelsen ställer sig positiv till att utvärdera möjligheten till fortsatta hybridstämmor i syfte att öka
antalet närvarande medlemmar och ägarombud i syfte att främja engagemang och debatt och
tillvarata de möjligheter som den tekniska utvecklingen möjliggör. Arbetet med förberedelser
inför stämman kommer att hålla fortsatt hög kvalitet med fokus på den strategiska planens
utveckling. Vid den ordinarie föreningsstämman 2020 beslutades det att anta Koden och de
förtroendevalda revisorerna gavs i uppdrag att ta fram arbetsordning för de förtroendevalda
revisorerna / medlemsgranskarna. Förslaget till arbetsordningen för medlemsgranskarna
kommer att presenteras vid den ordinarie föreningsstämman 2021. I samband med detta kommer
även granskare ur medlemsperspektiv utses.
Valberedningens uppdrag framöver kompletteras med att lägga fram förslag till representanter
för granskare ur medlemsperspektiv för stämman att besluta om. Det pågår ett arbete med
framtagande av tydligare process för utveckling av medlemmarnas inflytande.
Inför stämman 2021 kommer styrelsen att lägga fram ett förslag om att stämman istället för att
utse förtroendevalda revisorer utser granskare ur ett medlemsperspektiv då fokus på
medlemmarna är ett högt prioriterat arbete som står inför en omfattande omdaning inom ramen
för Aktiv Coop-medlem.
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Valberedningen
”Samtliga val, till styrelse, revisor och andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara
förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också lämna
förslag till arvoden för förtroendevalda.

Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisationen och varje valberedning ska
ha riktlinjer för sitt uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata
företagets och medlemmarnas intresse.”

Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så att de främjar medlemmarnas
ekonomi, engagemang och lojalitet.”
Ordinarie föreningsstämma 2020 fastslog instruktionen för valberedningen och nya ledamöter
utsågs till valberedningen. Valberedningen består av Lars Backa, Conny Fogelström, Carola
Hedberg, Bo Kärreskog och Mailis Cavalli-Björkman. Information om valberedningens
sammansättning har funnits tillgängligt på hemsidan minst 6 månader innan årsstämman 2021.

Styrelsen föreslår stämman att utse medlemmar till valberedningen vid ordinarie
föreningsstämma. Information om att lämna förslag till styrelsen för nominering har skickats till
de som ska föreslå nomineringar. Valberedningen har tillsett att de nominerade är behöriga och
att de accepterar nomineringen. Valberedningen kan komplettera med ytterligare nomineringar
för att skapa en bred representation.
Valberedningen föreslår stämman att utse revisorer och styrelseledamöter i enlighet med
instruktionen till valberedningen. Valberedningens förslag presenteras i god tid innan
föreningsstämman.

Valberedningen lägger fram förslag till arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i KF
som valts vid stämman eller utgör ombud vid stämman. Beträffande ersättning till valberedningen
tar styrelsen fram ett sådant förslag till beslut av stämman.

FRAMTIDA UTVECKLING

Styrelsens bedömning är att processen för nominering av ledamöter, revisorer och medlemmar
till valberedningen samt hur förslag om ersättning till alla förtroendevalda personer presenteras
för stämman för beslut ligger i linje med kodens krav och bör fortsätta hanteras på samma sätt
framöver.
Möjligheten till en smidigare digital process för nominering av förtroendevalda till valberedningen
ses över.
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Styrelsen
”Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning.
Förutom medlemmar i föreningen ska styrelsen vid behov även ha externa ledamöter som
tillför ytterligare kompetens.

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett
effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en öppen debatt och konstruktiva
diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet.”

Styrelsens kompetens är anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning och ligger i linje
med kodens krav. Leif Linde har lett styrelsens arbete och tillsett att styrelsen arbetar effektivt och
främjat en öppen debatt och diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot har agerat självständigt
och med integritet.

Styrelsen har under perioden från stämman 2020 fram till och med februari 2021 sammanträtt 11
gånger.
Närvaro på styrelsemöten:

Leif Linde, ordförande
Britt Hansson
Jan Johnsson
Jesper Josbrant
Stig Nilsson
Peter Renkel
Maria Rudolphi
Håkan Smith
Caroline Ullman-Hammer
Kerstin Wallentin
Kenneth Östberg
Anneli Eklöf, arbetstagarrepresentant
Tobias Täpp, arbetstagarrepresentant

11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11
11 av 11

Styrelsen har bland annat behandlat mål, strategier, uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Särskilt fokus har legat på den strategiska planen, krishantering under pandemin, samhandelns
kostnadsstruktur och organisation samt större projekt. Styrelsen har även behandlat KFs system
för uppföljning och kontroll, de risker som verksamheten är förknippad med samt efterlevnad av
lagar och externa och interna regler. Policyer har reviderats och implementerats, för mer
information se nedan avseende intern kontroll.
Ett revisionsutskott finns etablerat i syfte att bistå styrelsen med att säkerställa att dess
skyldigheter fullföljs genom att övervaka den interna styrningen och kontrollen, rutiner för
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finansiell redovisning, koncernens revisionsprocess samt efterlevnad av lagar och bestämmelser
gällande den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet har från stämman 2020 fram till och
med februari 2021 haft 4 möten.
Närvaro på revisionsutskottsmötena:
Tomas Norderheim, ordförande
Caroline Ullman-Hammer
Jesper Josbrant

4 av 4
4 av 4
4 av 4

Revisionsutskottet har tagit del av och analyserat de externa revisorernas riskbedömning
avseende den finansiella rapporteringen. Under 2020 har även revisionsutskottet granskat den
finansiella utvecklingen samt uppföljning av regelefterlevnad och utvecklingen av arbetet med att
engagera medlemmar till att bli Aktiva Coop-medlemmar.
Även ett ersättningsutskott finns etablerat som ska bereda förslag till principer för lön, andra
ersättnings- och anställningsvillkor för verkställande direktören och koncernledning samt vd och
verkställande ledningar i KFs dotterbolag. Utskottet ska också lämna förslag på lön och
anställningsvillkor för KFs verkställande direktör. Ersättningsutskottet bereder och lägger fram
förslag till eventuella justeringar av ersättningspolicyn till KF styrelse. Till ersättningsutskottet har
en ersättningskommittée utsetts som kontinuerligt arbetar med riktlinjer till ersättningspolicyn.
Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice
ordförande och har från stämman 2020 fram till och med februari 2021 haft 5 möten.
Närvaro på ersättningsutskottsmötena:
Leif Linde, ordförande
Maria Rudolphi
Jan Johnsson

5 av 5
5 av 5
5 av 5

Ersättningsutskottet har under året granskat ersättningspolicyer med tillhörande riktlinjer samt
ersättning till ledande befattningshavare inom koncernen.
Styrelsen utvärderar årligen styrelsearbetet med syfte att utveckla dess arbetsformer och
effektivitet. Under 2020 har styrelsen arbetat med förbättringar utifrån styrelseutvärdering i
december 2019. En ny styrelseutvärdering genomfördes i december 2020. Resultatet har
rapporterats till och behandlats av styrelsen. Rapporten har även delgivits valberedningen.

Under perioden från årsstämman 2020 har Marie Nygren varit vd för KF. I utvärderingen av vd
som styrelsen gjort för 2020 redovisades en mycket positiv syn på vds arbete och även på det goda
samarbetet som etablerats med den nye ordföranden.

FRAMTIDA UTVECKLING

Det är styrelsens bedömning att arbetet har fungerat väl under året och anser arbetet ska fortsätta
ske på samma sätt, men utvärderar kontinuerligt förbättringsmöjligheter.
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Ersättning till ledande befattningshavare
”Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande
befattningshavare (vd och ledningsgrupp).
Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för vd och ledande
befattningshavare fastställs.
Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själva fullgöra uppgiften.

Principer om ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av stämman. Företagets
revisorer ska granska hur principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande till
stämman.”
Vid föreningsstämman den 15 april 2020 godkändes valberedningens förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för KF, i enlighet med bilaga 1.

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy där det framgår att ersättningar i form av lön och
förmåner regleras i lag och kollektivavtal och ska överensstämma med KFs grundläggande
värderingar. Enligt ersättningspolicyn kan den totala ersättningen innehålla en rörlig komponent.
Fast och rörlig ersättning ska balanseras så att den fasta ersättningen utgör en tillräckligt hög
andel av den totala ersättningen för att undvika beroende av rörlig ersättning. All rörlig lön ska
vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Styrelsen har även antagit en pensions- och
försäkringspolicy där det framgår att pensions- och försäkringsförmåner regleras genom lag och
kollektivavtal, kompletterat med vissa relaterade tilläggsförmåner.
Ett ersättningsutskott finns etablerat med hänsyn till komplexiteten inom ersättningsområdet.
Styrelsen har även beslutat att inrätta en intern ersättningskommitté samt pensionskommitté.
Ersättningskommittén ska samverka med Pensionskommittén genom årligt informationsutbyte
samt med VD och styrelsens Ersättningsutskott i frågor kring ersättningar och förmåner.

Ersättningskommittén består av vd KF, CFO KF, HR-chef CSAB, Ansvarig Pension, Ersättning och
Förmåner CSAB, HR Direktör CBS. Pensionskommittén består av CFO KF, HR-chef CSAB, vd
MedMera Bank AB, Ansvarig Pension, Ersättning och Förmåner CSAB och
koncernredovisningschef KF. Kommittéerna sammanträder löpande under verksamhetsåret.

FRAMTIDA UTVECKLING

Det är styrelsens bedömning att arbetet avseende ersättning till ledande befattningshavare och
arbetsfördelningen och samarbetet mellan organen har fungerat väl under året och anser det ska
fortsätta på samma sätt framöver.
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Revision, risk och intern kontroll
” Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och intern kontroll. Det
ska vara anpassat till verksamhetens komplexitet och omfattning och vara föremål för årlig
utvärdering.
Styrelsen ska inrätta ett revisionsutskott eller själv fullgöra uppgiften.

Styrelsen ska se till att personer som väljs för att granska verksamheten ur ett
medlemsperspektiv har tillgång till relevant information om verksamheten och ett reglerat
samarbete med externa revisorer.”

REVISION

Vid föreningsstämman 15 april 2020 valdes, på förslag av valberedningen, ett revisionsbolag
(PricewaterhouseCoopers AB) och två ordinarie förtroendevalda revisorer samt en ersättare till
de förtroendevalda revisorerna. Styrelsen har upprättat en instruktion till revisionsutskottet
avseende dess arbete. De externa revisorerna rapporterar early warnings, iakttagelser vid
granskning av intern kontroll och årsredovisning till revisionsutskottet och KF styrelse. Inför den
ordinarie föreningsstämman 2021 har KF styrelse beslutat föreslå stämman att besluta om att utse
två granskare ur ett medlemsperspektiv och att rollen som förtroendevald revisor inte förnyas.

RISKHANTERING

En gemensam metodik/ramverk för riskhantering inom KF och Coop har införts stegvis sedan
2018. Det grundläggande i metodiken är att när företagsledningen i bolag/förening tar fram sin
affärsplan skall de också identifiera de risker som finns för att affärsplanen inte skall kunna
genomföras enligt plan. Det är styrelsen som ”äger” den riskkarta som tas fram av den operativa
ledningsgruppen i arbetet med att ta fram affärsplanen. Den operativa ledningen tar också fram
åtgärdsplaner för att hantera riskerna som identifierats. Åtgärdsplanerna är mycket viktig del i
ramverket, dvs det är dessa planer/aktiviteter som skall säkerställa att den affärsplan som tagits
fram också kan genomföras enligt plan.
När riskkartorna fastställts i respektive bolag/förening som bedriver verksamhet under
varumärket Coop sammanställs en gemensam riskkarta som visar de sammantagna riskerna.
Denna riskkarta tas upp för beslut i KF samt CSABs styrelse.

Processen för riskhanteringen ingår i årshjulet för risk/intern kontroll där
framtagande/uppföljning samt beslut av riskkarta/åtgärdsplaner finns definierat.
I riskmodellen ingår också att bedöma och ta fram åtgärdsplaner för att hantera identifierade
risker.

2021-03-22
15 (17)

INTERN KONTROLL

För respektive bolag i koncernen finns det en ägaransvarig som har till uppgift att ur ett
ägarperspektiv säkerställa att ägardirektiv implementeras och att uppföljning och rapportering är
korrekt. Den ägaransvarige för respektive bolag är utsedd av KF och är som grundprincip
styrelseledamot (och i flertalet fall dessutom styrelseordförande) i bolaget.
Dotterbolagen har egen riskhantering och styrning/uppföljning av finansiell rapportering som
utgår från inriktning och omfattning av respektive dotterbolags verksamhet. Styrelsen
kompletterar revisionsutskottets rapportering med de externa revisorernas föredragningar för att
säkerställa att den interna kontrollen i samband med den finansiella rapporteringen är god.

Under 2020 har KF antagit en regelverkspolicy som klargör ramverket för KF-sfärens
gemensamma policyer, riktlinjer och instruktioner och beskriver processen för hur sådana får
upprättas och revideras.

Ett kontinuerligt förbättringsarbete baserat på iakttagelserna sker också i verksamhetsprocesserna och arbetet samordnas av den interna kontrollfunktionen.

FRAMTIDA UTVECKLING
Revision

Fortsatt effektivisering och utveckling av arbetet avseende revision samt digitala hjälpmedel i
samband med detta.

Riskhantering

Påbörja uppföljning av att årshjulet för riskhantering/intern kontroll följs i bolag/föreningar, t ex
att följa upp att ordförande/styrelser är involverade i processen.

Intern kontroll

Säkerställa hög kvalitet avseende intern kontroll i SAP projektet samt att införa intern kontroll
metodiken inom IT samt löneprocessen.
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Solna den 15 mars 2021

Leif Linde, Ordförande

Maria Rudolphi, Förste vice ordförande

Jan Johnsson, Andre vice ordförande

Marie Nygren, VD

Britt Hansson

Jesper Josbrant

Stig Nilsson

Peter Renkel

Håkan Smith

Caroline Ullman Hammer

Kerstin Wallentin

Kenneth Östberg

Annelie Ekström, Arbetstagarrepresentant

Tobias Täpp, Arbetstagarrepresentant
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Bilaga 1
Ersättningsprinciper

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.

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.

BILAGA 19

Förslag från de förtroendevalda revisorerna till KFs Föreningsstämma 2021.
Vid KF föreningsstämma den 15 april 2020 beslöts: :
att anta kod för kooperativ styrning.
att kod för kooperativ styrning ersätter den kod som antogs av KF stämma 2019.
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 2021.
Förtroendevalda revisorers förslag 1. (Bilaga 1)
Vi förtroendevalda revisorer har tillsammans med revisorsersättaren i enlighet med stämmans
beslut utarbetat ett förslag till gemensam arbetsordning för förtroendevalda revisorer/granskare ur
ett medlemsperspektiv. Förslaget omfattande såväl det uppdrag som ingår i den revision som utförs
tillsammans med den auktoriserade revisorn som den särskilda granskning de förtroendevalda
revisorerna ska utföra ur ett medlemsperspektiv enligt koden för styrning av Kooperativa och
ömsesidiga företag.
Beslutförslag 1:
Att Föreningsstämman

• ger de förtroendevalda revisorerna utöver uppgiften att tillsammans med den auktoriserade
revisorn granska Kooperativa förbundet ekonomisk förening och koncernverksamhet, uppgiften
att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv i enlighet med den av KFs stämma antagna
koden för styrning av Kooperativa och ömsesidiga företag.
• antar föreslagen arbetsordning för de förtroendevalda revisorerna tillika granskare ur ett
medlemsperspektiv i enlighet den av KFs stämma antagna koden för styrning av kooperativa och
ömsesidiga företag.
Förtroendevalda revisorers förslag 2. (Bilaga 2)
Efter att vi tagit fram förslag 1 har styrelsen beslutat föreslå stämman att KF inte längre ska ha
förtroendevalda revisorer utan enbart auktoriserad revisor. Styrelsen föreslår också att en funktion
underställd föreningsstämman inrättas som granskare ur ett medlemsperspektiv (granskare) i
enlighet med den av KFs stämma antagna koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga
företag. Utifrån detta har vi förtroendevalda revisorer tillsammans med revisorsersättaren
utarbetat ytterligare ett förslag till arbetsordning för granskare ur ett medlemsperspektiv i enlighet
med styrelsens beslut. Detta förutsätter även stadgeändring.
Beslutförslag 2:
Att Föreningsstämman

• antar föreslagen arbetsordning för granskare ur ett medlemsperspektiv i enlighet med den av KFs
stämma antagna koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.
• att stämman väljer 3 personer till särskilda granskare ur ett medlemsperspektiv.
Stockholm den 24 januari 2021.

Hans Eklund
förtroendevald revisor

Catharina Andersson
förtroendevald revisor

Förslag 1 enligt uppdrag från Föreningsstämman 2020.

Bilaga 1

Arbetsordning för förtroendevalda revisorer tillika granskare ur ett
medlemsperspektiv i Kooperativa Förbundet (KF).
Denna arbetsordning föreslås fastställas av Föreningsstämman i KF 2021-04-14 och gäller tills vidare.

1.

Inledning

1.1

De förtroendevalda revisorerna är valda av KFs Föreningsstämma och har till uppgift att, tillsammans med
den auktoriserade revisorn, granska KFs årsredovisning och koncernredovisning samt KFs räkenskaper och
styrelsens och vd:s förvaltning. Revisorerna intar en självständig och oberoende ställning i förhållande till
styrelsen och vd.

1.2

De förtroendevalda revisorerna ges också uppdraget att vara granskare ur ett medlemsperspektiv i
enlighet med den av KFs Stämma antagna koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag
(koden).

1.3

Denna arbetsordning ska ses som en vägledning för de förtroendevalda revisorernas arbete med
granskning av KF. Här klargörs medlemmarnas/stämmans förväntningar vad gäller roll och huvuduppdrag
för förtroendevalda revisorer.

1.4

Revisorsersättaren deltar i allt löpande arbete och undertecknande av rapport om den särskilda
medlemsgranskningen. Ersättaren har dock ej som ansvar att underteckna revisionsberättelsen.

2.

Förtroendevalda revisorers uppdrag

2.1

De förtroendevalda revisorerna utgör revisorskollegium tillsammans med den auktoriserade revisorn och
dess biträden.

2.2

Ramverket utgörs av lagstiftning, föreningens stadgar, interna styrdokument, koden samt denna
arbetsordning.

2.3

Utöver den revisionsberättelse som avges tillsammans med den auktoriserade revisorn har de
förtroendevalda revisorerna också i uppdrag att lämna rapport till Föreningsstämman om sin särskilda
granskning ur ett medlemsperspektiv utifrån den av stämman antagna koden.

2.4

I en granskning av KF är följande punkter av särskild betydelse;
• Att KF driver en verksamhet som uppfyller stadgarnas ändamålsparagraf.
• Följsamhet mot stämmobeslut.
• Följsamhet mot budget.
• Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi
• Att rapportering är korrekt och rättvisande ur ett medlemsperspektiv.
• Att processerna kring inflytande och medlemmens affärer med föreningen sker på ett
ändamålsenligt sätt.
• Att åtaganden enligt den kooperativa koden följs.

2.5

Förtroendevalda revisorer ska tillse att deras arbete dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i
revisionsarbetet över tid.

2.6

Förtroendevalda revisorer ska ha en kontinuerlig dialog och ett informationsutbyte med KF ordförande
och vd.

2.7

Förtroendevalda revisorer medverkar bl.a. vid KF ordförandeforum för att underlätta dialogen mellan de
förtroendevalda revisorerna och övriga förtroendevalda. De förtroendevalda revisorerna ska ges

möjlighet att ta upp relevanta frågeställningar vid ordförandeforum efter att de stämts av med KFs
ledning.
2.8

De förtroendevalda revisorerna ska lämna förslag till föreningsstämman om arvoden till valberedningen.

2.9

Vilken information som kan lämnas kring de förtroendevalda revisorernas arbetet avgörs av dem.

3.

Särskild granskning ur ett medlemsperspektiv

3.1

Den särskilda granskningen ur ett medlemsperspektiv ska ske utifrån den av stämman antagna koden för
styrning av kooperativa och ömsesidiga företag med särskilt fokus på kodens följande punkter:
2.1 Syfte och medlemsnytta
2.2 Demokratiska processer
2.3 Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

4.

Förutsättningar för granskning

4.1

Förtroendevalda revisorer ska ges bra förutsättningar att genomföra sin granskning.

4.2

Förtroendevalda revisorer ska ha tillgång till dokumentation från bl.a. stämmor, ordförandeforum och
föreningsstyrelsens arbete. I detta ingår underlag i form av styrelsedokumentation, agendor och
protokoll samt dokumentation kring arbetet med direktanslutna medlemmar. Förtroendevalda revisorer
ska även ha tillgång till och medverka vid upprättande av revisionsplaner och revisionsrapporter som
utarbetas under ledning av auktoriserad revisor.

4.3

I förutsättningarna ingår även att ha tillgång till övrig dokumentation och information som de
förtroendevalda revisorerna anser sig behöva för sin granskning.

4.4

Det åligger förtroendevalda revisorerna att verka för ett informationsutbyte med den auktoriserade
revisorn om revisionsarbetet och tillse att samarbetet sker på ett sätt som är effektivt och fyller lagkravet
på att kunna lämna en gemensam revisionsberättelse.

5.

Mötesordning

5.1

Förtroendevalda revisorer upprättar årligen en granskningsplan som samordnas med den revisionsplan
som den auktoriserade revisorn upprättar för sitt arbete. Planen delges styrelsen och dess
revisionsutskott.

5.2.

De förtroendevalda revisorerna ska
- kallas till samtliga möten enligt upprättad granskningsplan,
- årligen till KFs Styrelse och dess revisionsutskott rapportera om inriktningen och resultatet av sin
särskilda granskning,
- medverka vid KFs Föreningsstämma,
- tillsammans med den auktoriserade revisorn avge en revisionsberättelse och samlad rapportering om
sin granskning av KFs årsredovisning och koncernredovisning samt KFs räkenskaper, styrelsens och vd:s
förvaltning samt yttra sig om hur principerna för ersättning till ledande befattningshavare har tillämpats.
De förtroendevalda revisorerna kan också efter samråd med ordföranden närvara vid andra möten än
ovan nämnda som de anser sig behöva vara med på för att fullgöra sitt uppdrag,

5.3

De förtroendevalda revisorerna ska även vid stämman lämna en rapport om sin särskilda granskning ur
ett medlemsperspektiv i enlighet Koden. Rapporten ska innehålla övergripande beskrivning av den
granskning som genomförts, betydelsefulla frågor som behandlats under året samt ett uttalande om
styrelsens styrningsrapport har upprättats enligt koden.

Förslag 2 utifrån styrelsens förslag till Föreningsstämman 2021.

Bilaga 2

Arbetsordning för granskare ur ett medlemsperspektiv i Kooperativa Förbundet (KF)
Denna arbetsordning föreslås fastställas av Föreningsstämman i KF 2021-04-14 och gäller tills vidare.

1

Inledning

1.1

De av Stämman valda granskarna ur ett medlemsperspektiv (granskarna) har till uppgift att i enlighet med
den av KFs Stämma antagna koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag (koden) utföra en
särskild granskning ur ett medlemsperspektiv.

1.2

Granskarna intar en självständig och oberoende ställning i förhållande till styrelsen och vd.

1.3

Denna arbetsordning ska ses som en vägledning för granskarna i deras arbete. Här klargörs
medlemmarnas/stämmans förväntningar vad gäller roll och huvuduppdrag.

2.

Granskarnas uppdrag

2.1

Granskarna har i uppdrag att lämna rapport till Föreningsstämman om sin särskilda granskning ur ett
medlemsperspektiv utifrån den av stämman antagna koden med särskilt fokus på kodens följande
punkter:
2.1 Syfte och medlemsnytta
2.2 Demokratiska processer
2.3 Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande

2.2

En del i granskningen ska vara att granska den styrningsrapport styrelsen lämnar utifrån koden.

2.3.

Granskarna ska även granska:
• Att KF driver en verksamhet som uppfyller stadgarnas ändamålsparagraf.
• Följsamhet mot stämmobeslut.
• Styrelsens och VDs förvaltning ur ett medlemsperspektiv.
• Att processerna kring inflytande och medlemmens affärer med föreningen sker på ett
ändamålsenligt sätt.
• Att åtaganden enligt den kooperativa koden följs.

2.4

Granskarna ska tillse att deras arbete dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i granskningsarbetet
över tid.

2.5

Granskarna ska ha en kontinuerlig dialog och ett informationsutbyte med KF ordförande och vd.

2.6

Granskarna medverkar bl.a. vid KF ordförandeforum för att underlätta dialogen mellan dem och övriga
förtroendevalda. De ska ges möjlighet att ta upp relevanta frågeställningar vid ordförandeforum efter
avstämning med KFs ledning.

2.7

Vilken information som kan lämnas kring granskarnas arbetet avgörs av dem.

2.8

Granskarna ska på olika sätt samordna sig med och stödja motsvarande granskning i andra organisationer
i KF-sfären.

3.

Förutsättningar för granskning

3.1

Granskarna ska ges bra förutsättningar att genomföra sin granskning.

3.2

Granskarna ska ha tillgång till dokumentation från bl.a. stämmor, ordförandeforum och styrelsens arbete.
I detta ingår underlag i form av styrelsedokumentation, agendor och protokoll samt dokumentation kring
arbetet med direktanslutna medlemmar.

3.3

I förutsättningarna ingår även att granskarna ges tillgång till övrig dokumentation och information som
de anser sig behöva för sin granskning.

4.

Mötesordning

4.1

Granskarna upprättar årligen en rullande flerårig granskningsplan vilken delges styrelsen och dess
revisionsutskott.

4.2.

Granskarna ska:
- kallas till samtliga möten enligt upprättad granskningsplan,
- årligen till KFs Styrelse och dess revisionsutskott rapportera om inriktningen och resultatet av sin
granskning,
- medverka vid KFs Föreningsstämma.

5.

Rapport

5.1.

Granskarna ska lämna en rapport till stämman om sin särskilda granskning ur ett medlemsperspektiv i
enlighet med Koden. Rapporten ska innehålla övergripande beskrivning av den granskning som
genomförts, betydelsefulla frågor som behandlats under året samt ett uttalande om styrelsens
styrningsrapport har upprättats enligt koden.

