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Förslag till KFs stämma 2022.
Arbetsordning för granskare ur ett medlemsperspektiv i
Kooperativa Förbundet (KF)
Denna arbetsordning föreslås fastställas av Föreningsstämman i KF 2022-04-20 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 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
granskning med 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.
2.4 Granskarna ska se till 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 deltar bl.a. vid KF ordförandeforum för att underlätta dialogen mellan sig
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 arbete avgörs av dem.
2.8 Granskarna ska på olika sätt 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.
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 3-årig granskningsplan vilken delges
styrelsen.
4.2. Granskarna ska:
- kallas till samtliga möten enligt upprättad granskningsplan,
- minst årligen till KFs Styrelse rapportera resultatet av sin granskning,
- medverka vid KFs Föreningsstämma.
4.3 Granskarna bör minst en gång per år träffa styrelsen, dess revisionsutskott och
revisorn utan att företagsledningen närvarar för att säkerställa ett fullödigt
informationsutbyte mellan dem.
5. Rapport
5.1 Granskarna ska lämna en rapport till stämman om sin granskning ur ett
medlemsperspektiv i enlighet med Koden. Rapporten ska innehålla övergripande
beskrivning av den granskning som genomförts, betydelsefulla frågor som behandlats
under året, att åtaganden enligt koden följs samt ett uttalande om styrelsens
styrningsrapport har upprättats enligt koden.
5.2 Granskarna ska tillsammans med revisorn lämna ett separat yttrande till
stämma över granskningen av hur principerna om ersättningar till ledande
befattningshavare har tillämpats.
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