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ARBETSORDNING OCH DAGORDNING 

FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING 

TIDER PROGRAMPUNKTER 

08.00-08.45 Registrering till stämman – för digitalt deltagande 

08.00-09.00 Registrering till stämman – för de som ämnar deltaga fysiskt på Coop center 

kan man registrera sig till klockan 09.00 

09.00-12.00 KF stämma 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Stämmans öppnande

2. Tekniska hjälpmedel och närvaro avseende utomstående

3. Val av stämmans funktionärer
a) ordförande
b) anmälan av ordförandens val av sekreterare
c) minst två protokolljusterare
d) minst två rösträknare

4. Fastställande av röstlängd

5. Fråga om kallelse har skett i stadgeenlig ordning

6. Fastställande av dagordning

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

8. Framläggande av årsredovisningen för KF och koncernredovisningen för KF med
dotterföretag

9. Framläggande av revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

10. Fastställande av resultat- och balansräkning för KF samt koncernresultat och
koncernbalansräkning

11. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för KF

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd



2022-03-22 
5 (32)  

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

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

15. Fastställande av antal styrelseledamöter

16. Val av styrelseordförande efter förslag från KFs valberedning

17. Val av ledamöter till KFs styrelse efter förslag från valberedningen

18. Val av externa revisorer

19. Fastställande av instruktion för KFs valberedning

20. Val av ledamöter till KFs valberedning samt val av ordförande och vice ordförande
valberedningen

21. Val av granskare ur medlemsperspektiv

22. Övriga val som stämman ska förrätta

23. Förslag från styrelsen
a) Förslag till arbetsordning för granskare ur medlemsperspektiv
b) Förslag till nya mönsterstadgar
c) Anslag till externa organisationer
d) KFs styrningsrapport

24. Motioner
a) Uppföljning
b) Nya motioner

25. Stämman avslutas
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VALBEREDNINGENS ARBETE 
Rapport 

Kooperativa Förbundets valberedning består av fem ledamöter, som samtliga utsågs av 
2021 års ordinarie föreningsstämma. Valberedningen har under verksamhetsåret 
sammanträtt under sammanlagt 8 heldagar, kompletterat med mellanliggande kontakter, och 
arbetat i enlighet med den ”Instruktion för KFs valberedning” som samma stämma fastställde 
den 14 april 2021. 

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 granskare ur ett medlemsperspektiv. Detta år har 
valberedningen även att föreslå val av auktoriserat revisionsbolag. 

Samtliga konsumentföreningar, som är medlemmar i Kooperativa Förbundet, uppmanades 
den 15 oktober 2021 att senast den 22 december 2021, till valberedningen, lämna in 
nomineringar av lämpliga kandidater till styrelse och granskning. 

Inför årets stämma har valberedningen genomfört telefonintervjuer med samtliga sittande 
styrelseledamöter. Vi har via det digitala mötesverktyget Teams intervjuat de stämmovalda 
granskarna, samt inkomna nomineringar av samtliga ”nya” kandidater. Därutöver har vi ”IRL” 
intervjuat förbundets VD, Marie Nygren och styrelseordförande, Leif Linde. Sammantaget har 
vi genomfört 19 intervjuer. Vi har analyserat den styrelseutvärdering som genomfördes under 
december 2021 samt studerat närvarolistor 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. 2017 års stämma 
antog, efter förslag från valberedningen, en ny beräkningsprincip som kopplar arvoden till 
inkomstbasbeloppet. Nu har det gått 5 år och KF har under 2021 genomgått en hel del 
genomgripande organisatoriska förändringar. Mot den bakgrunden har valberedningen inför 
årets stämma genomfört en omfattande analys och föreslår därför stämman att godkänna ett 
antal förändringar avseende olika arvoden inom KF. 

Med hänvisning till ovanstående överlämnar vi i härmed våra förslag till stämman för beslut. 

Stockholm den 18 februari 2022 

Conny Fogelström, Täby, ordförande   Mona Edström Frohm, Umeå 
Helena Zimmer, Luleå, vice ordförande Lars Backe, Skanör 

Torbjörn Rigemar, Göteborg 
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3. VAL AV STÄMMANS FUNKTIONÄRER

FÖRSLAG TILL VAL AV STÄMMANS FUNKTIONÄRER 

a) Val av ordförande    Christer Hedberg, Värmdö 

Val av reserv för ordförande   Mikael Sundesten, Sundbyberg 

b) Anmälan av sekreterare   Helena Dahlin, KF Juridik 

Lars Nilsson, KfS 

Kristina Jansson, Coop Norrbotten 

c) Val av minst två protokollsjusterare

d) Val av minst två rösträknare Sten-Åke Jansson, Coop Väst 

Ewa Back, Coop Nord 

Valberedningen föreslår stämman 
att välja stämmans funktionärer enligt förslag ovan 
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13. GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR
ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KF 

FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 
FÖR KF 

KFs föreningsstämma ska årligen fastställa principerna för avtal om ersättning och andra 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom KF-koncernen. 

KFs föreningsstämma föreslås fastställa ett avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för 
verkställande direktör i KF och verkställande direktörer i större rörelsedrivande dotterbolag ska 
överensstämma med följande policys; pensionspolicy och ersättningspolicy. 

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

Uppsägning 
Vid uppsägning av VD-avtal tillämpas sex månaders ömsesidig uppsägningstid. 

För övriga ledande befattningshavare gäller de uppsägningstider som följer av tillämpliga 

kollektivavtal, om inget annat överenskommits. 

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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14. 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  

Sedan 2017 har inkomstbasbeloppet legat till grund för arvodena i KF. Valberedningen har 

noterat att regeringen fattat beslut om att inkomstbasbeloppet ska räknas upp med 4 procent för 

2022. Från 68 200 kronor till 71 000 kronor. En ökning med 2 800 kronor. 

Samtidigt har det nu gått 5 år sedan valberedningen senast gjorde ett genomgripande översyn av 

arvodena. Därför har valberedningen inför årets stämma genomfört en omfattande analys där 

Svensk Kooperations jämförelse av arvoden mellan olika kooperativa företag har utgjort en 

viktig grund. 

En annan av våra utgångspunkter har varit det faktum att fjolårets stämma beslutade avskaffa de 

förtroendevalda revisorerna och ersätta dessa med ”Granskare ur ett medlemsperspektiv”. 

Därutöver har KFs organisationskarta ritats om ordentligt under året som gått genom att 

samtliga direktanslutna medlemmar i KF överförts till olika medlemsföreningar vilket förändrat 

mandatfördelningen på stämman ganska radikalt. Dessutom har CBS butiksrörelse avyttrats till 

Konsumentföreningen Stockholm, CKB och Coop Mitt. Detta påverkar de facto innehållet i de 

olika förtroendeuppdrag som valberedningen har att föreslå arvoden för. 

Mot den bakgrunden föreslår vi nu stämman att anta en del förändrade principer avseende 

arvoden inom KF. 

1. Mötesarvoden ska inte längre utgå särskilt med undantag för arvoden till stämmoombud,
stämmopresidium samt eventuella tjänstgörande ersättare för arbetstagarrepresentant i
styrelsen.

2. Nio (9) mötesarvoden per år (á 2 800 kronor) inarbetas i de nya årsarvodena för
ordförande, vice ordförande, styrelseledamot, arbetstagarrepresentant, valberedning samt
granskare ur ett medlemsperspektiv.

3. Arvodesmultipeln för granskare sänks från 1,4 till 1,3 med hänvisning till
ansvarsbegränsningar i uppdraget.

4. Utöver dessa justeringar sker ingen uppräkning detta år trots inkomstbasbeloppets
höjning 2022 med hänvisning till Svensk Kooperations arvodesutredning. Bakgrunden till
detta ligger i de organisatoriska förändringar som skett inom KF under 2021. Exempelvis
är dagligvaruhandeln i CBS avyttrad och de direktanslutna medlemmarna är överförda till
medlemsföreningar.

5. Vad avser styrelsens arbetstagarrepresentanter så erhåller ordinarie ledamot samma
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årsarvode som stämmovald styrelseledamot. Ersättare erhåller motsvarande mötesarvode 
för stämmoombud för de sammanträden hen tjänstgör vid. 
 

6.  Samtliga framräknade arvodesbelopp, för respektive uppdrag, enligt bifogade matris 
avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor. 
 

7. De nya arvodena föreslås börja gälla dagen efter stämman, d.v.s. fr.o.m. den 21 april 2022 
och fram t.o.m. 2023 års förbundsstämma. 
 

8.  Från och med stämman 2023 återupptas den etablerade principen om årlig 
arvodesjustering med hänvisning till förändringar av inkomstbasbeloppet. 
 

9.  Om ledamot drabbas av förlorad arbetsinkomst till följd av sitt deltagande vid 
styrelsemöte, granskningsmöte 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. 
 

10. Vi förutsätter att styrelsen kommer att tillämpa samma principer när de ska föreslå 
stämman arvoden för den valberedning som kommer att väljas på stämman. 

 
Följande arvoden föreslås gälla från och med den 21 april 2022 till och med 
utgången av 2023 års stämma; 
 

FÖRTROENDEUPPDRAG 
BERÄKNINGS-

MULTIPEL 
ÅRSARVODE DAGSMÖTES-ARVODE 

Ordförande  7,08 ggr 502 600 kr 0 kr 

Vice ordförande 3,72 ggr 263 900 kr 0 kr 

Styrelseledamot 2,76 ggr 195 700 kr 0 kr 

Arbetstagarrepresentant ordinarie 2,76 ggr 195 700 kr 0 kr 

Arbetstagarrepresentant ersättare 0,04 ggr 0 kr 2 800 kr 

Revisionsutskott 1,34 ggr 95 500 kr 0 kr 

Ersättningsutskott 0,38 ggr 27 300 kr 0 kr 

Stämmoombud 0,04 ggr 0 kr 2 800 kr 

Stämmans ordförande 0,08 ggr 0 kr 5 600 kr 

Medlemsgranskare 1,31 ggr 93 400kr 0 kr 

Auktoriserat revisionsbolag Enligt godkänd offert  

Valberedningens ordf.* 1,22 ggr 86 600 kr 0 kr 

Ledamot i valberedning* 0,79 ggr 55 900 kr 0 kr 

 
*Styrelsens förslag till arvode för ordförande och ledamot i valberedningen. 

 

Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
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15. 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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16. 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. 

 

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Leif självständig både i förhållande till större 

medlemsföreningar och till förbundsledningen.  

 

Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
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17. VAL AV LEDAMÖTER 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 OKQ8-

koncernen. 

 

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Britt 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. 

 

Maria Rudolphi, Gävle, född 1969, Omval 
 

Maria valdes in i KFs styrelse vid stämman 2017. Hon har varit ledamot i styrelsen för Coop Mitt, 

tidigare Konsumentföreningen Gävleborg, sedan 2001, och är sedan 2012 föreningens 

ordförande. Till vardags arbetar Maria som ansvarig för Folksams affärsrelationer med 

fackförbunden inom LO, TCO och SACO. Hon är även ansvarig för service kopplad till 

affärsrelationerna med fackförbunden och den interna supportfunktionen. Inom Facklig 

försäljning och service arbetar 170 medarbetare. Därutöver sitter hon i styrelsen för KPA 

Pensionsservice AB. Maria är gymnasieekonom i botten och arbetspendlar mellan Gävle och 

Stockholm. 
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Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Maria självständig i förhållande till förbundsledningen 

men inte till större medlemsföreningar. 

 

Peter Renkel, Umeå, född 1961, Omval 
 

Peter valdes in i KFs styrelse vid stämman 2019. Han 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. 

 

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Peter självständig både i förhållande till 

förbundsledningen och till större medlemsföreningar. 

 

Kerstin Wallentin, Järfälla, född 1964, Omval 
 

Vid stämman 2020 valdes Kerstin in i KFs styrelse. 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, och sedan 2 år tillbaka föreningens vice 

ordförande. 

 

Till vardags är hon senior konsult.  Hon är även styrelseledamot i Riksbyggen, Folksam Liv 

och numera även i Coop Butiker och Stormarknader. Bland hennes yrkeserfarenheter finns 

ex. avdelningschef för marknad och kommunikation hos Systembolaget och 

Kommunikations- och marknadsdirektör hos ATG. Hon har även innehaft ledande 

befattningar 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 

KF,s styrelse.  

 

Han har stor erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete och har bland annat varit 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.  
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Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Jesper självständig både i förhållande till 

förbundsledningen och till större medlemsföreningar. 

 
 
Mailis Cavalli-Björkman, Strömstad, född 1953, Omval 
 

Mailis Cavalli-Björkman valdes in som ledamot i KFs styrelse vid fjolårets stämma. Hon är 

socionom till yrket och har gedigen erfarenhet av ledningsfunktioner inom kommunal 

förvaltning såsom kommunchef, personalchef och skolchef. Hon har också varit delägare i ett 

företag som administrerar miljöbilar. Företaget uppköptes 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 KF,s valberedning.  

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Mailis självständig i förhållande till förbundsledningen 

men inte till större medlemsföreningar. 

 
 
Håkan Thorell, Karlstad, född 1959, Omval 
 

Håkan Thorell valdes också in i styrelsen för KF vid stämman 2021. Han är ordförande för 

Coop Värmland sedan 2000. 

 

Håkan, som är jurist, har varit advokat och har/haft många tunga uppdrag inom näringslivet. 

Förutom ett flertal styrelseuppdrag har han även under 15 år arbetat som VD och 

koncernchef samt även varit styrelseordförande i den värmländska miljardkoncernen 

Ahlmarks. Utöver det har Håkan varit partner i bl.a. Ahlford advokatbyrå och partner i Ernst & 

Young. Inom affärsområdet Tax & Law. Han har också verkat som skiljedomare vid 

Stockholm Handelskammare. 

 

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Håkan självständig både i förhållande till 

förbundsledningen och till större medlemsföreningar. 
 
 
Jenny Giertz, Hörby, född 1979, Nyval 
 

Valberedningen föreslår att Jenny Giertz väljs in som ny ledamot i KFs styrelse. 

 

Jenny är 43 år och bor i Hörby där hon driver ett gatukök tillsammans med sin man. Hon är 

utbildad redovisningsekonom och har även läst Internationell migration och etniska relationer 

samt teckenspråk på Malmö Universitet. Utöver att vara egenföretagare så har hon även två 

anställningar som ekonomiassistent. En på en VVS-firma och en på en redovisningsbyrå. 
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Valberedningen tror att Jennys mångåriga erfarenhet inom kooperationen skulle vara en 

tillgång för KF styrelse. Jenny har innehaft många olika uppdrag inom kooperationen. Hon 

började som butiksråd, satt sedan i valberedningen för Coop Kristianstad Blekinge. Hon var 

ägarombud under några år fram till 2017 då hon blev invald i styrelsen CKB, där hon fick 

ansvaret som medlemsansvarig inom styrelsen. 

 

Sedan våren 2021 är hon ordförande för den nya storföreningen Coop Kristianstad Blekinge 

och sedan förvärvet av CBS-butikerna i södra Sverige är hon även styrelseledamot i Coop 

Syd AB. Jenny har genomgått KF,s kvalificerade ledarskapsprogram för styrelseledamöter. 

 

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Jenny självständig i förhållande till förbundsledningen 

men inte till större medlemsföreningar. 

 

 

Lars Ericson, Tyresö, född 1963, Nyval 
 
Till ny ledamot i KFs styrelse föreslår valberedningen även Lars Ericson. Han är 59 år, 

gymnasieutbildad samhällsvetare och relativt nytillträdd ordförande för Coop Butiker och 

Stormarknader (CBS). 

 

Lars har en gedigen meritlista från konsumentkooperationen där han redan 2006 valdes in i 

Konsumentföreningen Stockholms styrelse. 2012 utsågs han till VD i föreningen, ett uppdrag 

han fortfarande innehar. Lars har varit ledamot i styrelsen för Coop Sverige AB från 2012 

t.o.m. 2021 då han avgick i samband med CBS-affären. Han har också varit 

styrelseordförande i Med Mera Bank. 

 

Sedan ett antal år tillbaka har Lars, av KF, nominerats till, och innehaft, uppdraget som 

styrelseordförande i Folksam Liv. På hans CV finns även 12 år som affärsområdeschef på 

Swedbank centralt och ett antal år som kommunalråd i Tyresö. 

 

Vid sidan av familjen och jobbet så är Lars mycket idrottsintresserad. Han spelar golf och 

utövar flera racketsporter. Till detta kommer ett mycket stort samhällsintresse. 

 

Valberedningen bedömer att Lars bakgrund i näringslivet samt hans många erfarenheter 

inom svensk kooperation kommer att vara till nytta i KF styrelse. Lars har gjort sig känd som 

en samarbetsperson, med tydligt affärsfokus, och en stark vilja att utveckla KF och Coop. 

 

Enligt ”Kod för kooperativ styrning” är Lars självständig i förhållande till förbundsledningen 

men inte till större medlemsföreningar. 

 

 

ÖVRIG NOMINERAD 

Danne Svensson, Sollerön, född 1967 

Danne är nominerad av Coop Sollerön. 
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Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
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18. VAL AV EXTERNA REVISORER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL AUKTORISERAT REVISIONSBOLAG 

Vart annat år har stämman att välja ett auktoriserat revisionsbolag. 2022 är det sålunda dags 

igen. Valberedningen föreslår omval på 2 år av PwC – Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 

Ersättning för revisionen ska utgå efter fakturering i enlighet med godkänd offert. 

Valberedningen föreslår stämman 
att besluta i enlighet med ovan förslag 
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19. FASTSTÄLLANDE AV INSTRUKTION FÖR KF 
VALBEREDNING 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL INSTRUKTION FÖR KF VALBEREDNING 
 

KF valberedning ska bestå av fem ledamöter. Konsumentföreningar 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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20. 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. Conny har en bakgrund som kommunalråd, riksdagsledamot, 

förhandlingsombudsman hos Hyresgästföreningen och stadsutvecklingskonsult. I dag är han 

styrelseledamot i bl.a. Atrium Ljungberg AB och Täby Fastighets AB samt 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, omval 
 
Helena Zimmer är ledamot och vice ordförande i KFs valberedning sedan 2021. 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. 

 

 

Torbjörn Rigemar, Göteborg, född 1957, omval 
 
Torbjörn Rigemar är ledamot i KFs valberedning sedan 2021. Har tidigare arbetat på dåvarande 

LO-distriktet och IF Metall Göteborg. Är ledamot i Stadsrevisionen i Göteborg, lekmannarevisor i 

bostadsbolagen Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB samt fastighetsbolaget 

Higab. Förtroendevald revisor i OK Ekonomisk förening. 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. 

Mona Edström Frohm, Umeå, född 1955, omval 
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Mona Edström Frohm är ledamot i KFs valberedning sedan 2021. 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 i Umeå. Hon har avslutat sin yrkeskarriär men har uppdrag i olika bolagsstyrelser och 

ideella uppdrag i föreningar- och organisationer. Hennes utbildningsbakgrund är 

högskoleexamen i företagsekonomi samt diverse utbildningar kopplade till sina uppdrag, främst 

inom Volvo.  

 

 
Christina Nilsson, Karlskrona, född 1956, nyval 
 

Christina Nilsson är ledamot Coop Kristianstad-Blekinge 1999. Har arbetslivserfarenheter från 

landsting-/regionverksamhet och har jobbat som chef i olika verksamheter. Har också arbetat 

som projektledare för stora införanden och upphandling i nationella IT-stöd inom vårdområdet. 

Avslutade arbetslivet som informationssäkerhetsstrateg och dataskyddsombud för Regionen. 

Arbetet har inneburit framtagande av mycket informationsmaterial till stora yrkesgrupper, 

exempelvis hur gällande lagstiftning ska tolkas och hanteras i det dagliga arbetet. Har 

grundutbildning som ögonsjuksköterska och synpedagog. Har alltid varit föreningsaktiv och är 

utöver Coop för närvarande ledamot i en bostadsrättsförening samt kassör i tillhörande 

samfälldhet. 

 

 
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  

Lars Backe, 1951, Skanör 

Lena Larsson, 1957, Karlstad  

 

Styrelsen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
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21. VAL AV GRANSKARE UR MEDLEMSPERSPEKTIV 

FÖRSLAG TILL VAL AV TVÅ GRANSKARE UR MEDLEMSPERSPEKTIV, MANDATTID ETT 
(1) ÅR 

Hans Eklund, Östhammar, född 1954, Omval  
 

Hans har varit revisor i KF mellan 2015 och 2021. Sedan dess är han granskare ur ett 

medlemsperspektiv. Han har även en bakgrund som styrelseledamot i Konsumentföreningen Svea 

och var ledamot i KF,s styrelse åren 1998 – 2011. Hans är, sedan 1998, även förtroendevald revisor 

i Folksam Liv och Sak. Han är också, 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 
 

2018 valdes Catharina till revisor i KF och innehade uppdraget fram till fjolårets stämma då hon 

utsågs till granskare ur ett medlemsperspektiv. Hon är även, sedan 2016, förtroendevald revisor i 

Konsumentföreningen Stockholm. Catharina 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. 

 

Valberedningen föreslår stämman  
att  besluta i enlighet med ovan förslag 
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23. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

23a) Förslag till arbetsordning för granskare ur medlemsperspektiv 

FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING FÖR GRANSKARE UR MEDLEMSPERSPEKTIV 

Se bilaga 23a. 

Styrelsen föreslår stämman 
att Godkänna förslag till arbetsordning för granskare ur medlemsperspektiv 
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23b) Förslag till nya mönsterstadgar 

FÖRSLAG TILL NYA MÖNSTERSTADGAR 
 

Under vintern/våren har ett arbete i en referensgrupp pågått avseende revidering av 

mönsterstadgarna. Målet har varit att revidera de befintliga tre mönsterstadgarna och skapa en 

gemensam mönsterstadga med möjlighet till flexibilitet och anpassningar efter föreningarnas 

individuella behov i en modern kontext. Arbetet har präglats av nyfikenhet och pragmatism. Efter 

rekommendation från referensgruppen föreslår styrelsen att de tre befintliga mönsterstadgarna 

(bilaga 23b1-3) ersätts i sin helhet och en ny mönsterstadga för samtliga konsumentföreningar 

antas (bilaga 23b4).  
 

Styrelsen föreslår stämman 
att anta förslaget om en ny mönsterstadga för föreningar som är medlemmar i Kooperativa 

 Förbundet 
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23c) 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 2022 förutsatt att prognos för KF (ej koncernen) utvisar 

överskott av resultatet 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  Godkänna externa anslag, totalt 3 miljoner kronor för kalenderåret 2022 förutsatt att 

prognos för KF (ej koncernen) utvisar överskott av resultatet efter anslag och att ge KF 

styrelse mandat att besluta om fördelningen till respektive organisation 

 

att Uppdra åt KF att utöva verifiering av verksamheten för att säkerställa att bidraget nyttjas 

för avsett ändamål 
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23d) KFs styrningsrapport 

Kooperativ styrningsrapport har upprättats i enlighet med ”Kod för kooperativ styrning”. Den 
Kooperativa styrningsrapporten har funnits tillgänglig på KFs hemsida. (Bilaga 23d1). 
 

Granskarna ur medlemsperspektiv har granskat styrningsrapporten och har lämnat ett yttrande. 

(Bilaga 23d2).   

 

PwC samt granskare ur medlemsperspektiv har granskat om huruvida årsstämmans beslutade 

riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare har följts. (Bilaga 23d3). 

 

Styrelsen föreslår stämman 
att godkänna KFs styrningsrapport 
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24. MOTIONER

24a) Uppföljning 

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 Coop utarbetar en strategi/policy om producentansvaret för att underlätta 

konsumenternas återvinning av sopor 
att 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 Coop utarbetar en strategi/policy om producentansvaret för att underlätta 

konsumenternas återvinning av sopor 
att 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 
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.   
  

 
1 Läs mer: https://news.cision.com/se/returpack/r/det-svenska-pantsystemet-vaxer---250-saft--och-juiceprodukter-har-fatt-pantmarke,c2960703 

https://news.cision.com/se/returpack/r/det-svenska-pantsystemet-vaxer---250-saft--och-juiceprodukter-har-fatt-pantmarke,c2960703
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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. Laminat-
förpackningarna 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.2 

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 hållbarhetsdeklarationen3 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.  

Den ordinarie föreningsstämman 2021 beslöt, enligt styrelsens förslag, att anse den första att-
satsen (förslag att Coop utarbetar en strategi/policy om producentansvaret för att underlätta 
konsumenternas återvinning av sopor) besvarad genom utlåtande över motion 1 samt att bifalla 
den andra att-satsen (förslag att Coop påbörjar denna omställning genom krav på reducering av 
förpackningsmaterial för sina egna varumärken). 

M 1. Återrapportering till KF stämma 2022 
Coop vill bli ännu bättre och strävar efter att hitta nya förpackningslösningar som både skyddar 
produkten, minskar matsvinnet och som inte belastar miljön. Vi jobbar tillsammans med övriga i 
dagligvarubranschen för att nå målet 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.4 Men förpackningens primära uppgift är att skydda och 
transportera innehållet, något som många gånger har en mycket större klimatpåverkan än själva 
förpackningen. När mat produceras påverkas miljön. Om maten kastas har miljöpåverkan skett 
utan att göra någon nytta. Därför eftersträvar Coop att minska matsvinnet så mycket som möjligt. 
Ett sätt att göra det på är att just välja 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.   

Sedan januari 2021 har Coop ett samarbete med återvinningsappen Bower för att uppmuntra till 
ökad återvinning av våra förpackningar. Resultatet är att på drygt ett år har våra kunder och 
medlemmar pantat över en miljon förpackningar från våra egna varumärken. 

2 Läs mer: http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-dagligvaruhandeln/ 
3 Läs mer: https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/hallbarhetsdeklaration/ 
4 Läs mer: http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-dagligvaruhandeln/ 

http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-dagligvaruhandeln/
https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/hallbarhetsdeklaration/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-dagligvaruhandeln/


2022-03-22 
32 (32)  

24b) Nya motioner 

Inga motioner har inkommit från föreningarna till KF stämma 2022. 
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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. 
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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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KFs mönsterstadgar för konsumentföreningar 

Därför mönsterstadgar 
Mönsterstadgarna ska vara en hjälp för konsumentföreningarna när de gör förändringar i sina 
stadgar. KF har alltsedan 1908 gjort mönsterstadgar för konsumentföreningar med olika typer av 
besluts- och kontrollorgan. Förändringar har gjorts utifrån lagändringar samt nya krav och 
önskemål från föreningarna och deras medlemmar. 

Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) 
Mönsterstadgarna lyfter fram och preciserar sådana paragrafer som stadgarna måste innehålla 
enligt föreningslagen samt vissa andra bestämmelser i lagen man ofta kan behöva. Utöver vad 
som anges i föreningens stadgar gäller föreningslagen. 

KFs krav för medlemskap 
Föreningen ska, förutom att följa föreningslagen, ha god ekonomi och av KF godkända stadgar. 
Föreningen ska också, tillsammans med KF, förverkliga konsumentkooperationens verk-
samhetsidé och arbeta i linje med gemensamma program som syftar till att förverkliga 
konsumentkooperationens verksamhetsidé och KFs ändamål. Representant för KF, utsedd av 
KFs styrelse, ska ha rätt att delta i överläggningar på föreningens stämmor. 

Föreningens stadgar ska, i enlighet med IKAs värderingar och principer, föreskriva öppet 
medlemskap, partipolitisk och religiös obundenhet, demokratisk styrning och kontroll, en röst 
per medlem, insatsskyldighet för medlemmarna, del i överskott till medlemmarna i förhållande 
till deras köp och betryggande konsolidering. 

För medlemskap i KF krävs att stadgarna för konsumentförening föreskriver 
1. att stadgarna för Konsumentförening väsentligen överensstämmer med KF:s vid var tid

gällande och av KF:s stämma fastställda mönsterstadgar.
2. att Konsumentföreningens stadgar godkänts av KF.
3. 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 KF:s godkännande.

4. att konsumentföreningen ska ratificera KF:s policy om finansiell stabilitet
5. att Konsumentförening som bedriver detaljhandelsverksamhet anslutit sig till och

efterlever KF:s Regler för Samhandel.
6. att Konsumentförening som bedriver verksamhet under varumärke ägt av KF anslutit sig

till och efterlever KF:s Varumärkespolicy och Varumärkesavtal.
7. 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.

Vilket bland annat innebär 
a) att KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från föreningen såsom års-, delårsbokslut

och månadsrapporter. KF ska även beredas insyn i föreningens dotterbolag.
b) att konsumentföreningen ska genomföra finansiell stresstest och vid behov genomföra de

uppföljningsåtgärder dom den finansiella stabilitetspolicyn föreskriver.
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c) att KF har att ange regler för samhandel inom KF
d) att KF äger rätt att ange riktlinjer och regler för brukandet av KF:s varumärken.
e) att konsumentföreningen ska erlägga fastställd varumärkesavgift

Mönsterstadgar – tema med variationer 

2017 års mönsterstadgar består av 
1. Mönsterstadgar för föreningar med distrikt.

2. Mönsterstadgar för föreningar utan distrikt.

3. Mönsterstadgar för föreningar med ägarombud

Utifrån ”grundmodellerna” med respektive utan distriktsindelning samt ägarombud kan 
variationer göras. I sista hand kan en förenings stadgar skräddarsys. 

Mönsterstadgar för konsumentföreningar utan distrikt 

Konsumentkooperationens verksamhetsidé 
Den nya verksamhetsidén återges i sin helhet i ett särskilt av stämman antaget dokument. 

Firma, säte, ändamål 

§ 1 Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering 

FIRMA OCH SÄTE 

Föreningens firma är .................................... ekonomisk förening. 
Föreningens styrelse har sitt säte i ............................................. kommun i 
.............................................län. 

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 
Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i 
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att  främja sina medlemmars hushålls-
ekonomi 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. 

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. 
 
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. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer. 
 
Föreningen ska ratificera KF:s policy för finansiell stabilitet ochanta policyer som av KF styrelse 
beslutas att gälla för konsumentföreningar som är medlemmar i KF och del i den kooperativa 
samhandeln.  
 
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. 
 
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. 
 
 
 
Medlemskap 
 
 
§ 2  Inträde 
Föreningen är öppen för var och en, även juridiska personer, som vill främja föreningens 
ändamål, verksamhet och utveckling.  
 
Varje medlem ska inneha en insats på 100 kr. Beloppet tillgodoförs medlemmens insatskonto. 
 
Medlemskap föreligger när minst 100 kr finns på insatskontot. 
 
Varje medlem får ett medlemsbevis och har rätt att på begäran få ett kontobesked en gång om 
året. 
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Medlemskap föreligger även, utan särskild ansökan, när föreningen mottagit medlemmens insats 
på minst 100 kr från KF eller annan till KF ansluten förening. 
 
 
§ 3  Medlems skyldigheter 
Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar samt efter bästa förmåga främja 
föreningens ändamål, verksamhet och utveckling. 
 
 
§ 4  Ekonomiskt ansvar 
För föreningens förpliktelser ansvarar medlem med medel innestående på insats- och 
förlagsinsatskonto samt förfallet men ännu ej betalt insatsbelopp. 
 
 
§ 5  Utträde 
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. 
 
Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto när det gått minst 
sex månader från utträdet.  
 
Insats återbetalas endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade medel och utan att kränka 
medlemmarnas lika rätt. Under ett räkenskapsår får inte mer än 5 procent av föreningens 
insatskapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall. 
 
§ 5 a Byte av förening 
Styrelsen har rätt att föra över medlems behållna insats i föreningen till en till KF ansluten 
förening inom vars geografiska verksamhetsområde medlem är folkbokförd eller har sitt säte.  
I samband med att medlem beviljas medlemskap i den mottagande föreningen anses medlem ha 
utträtt ur föreningen. 
 
 
§ 6  Uteslutning 
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar 
sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. Före sådant beslut ska medlemmen underrättas 
skriftligt och ges tillfälle att yttra sig. Medlem som inte deltagit i föreningens verksamhet under 
en sammanhängande period på minst fem år kan uteslutas av styrelsen.  
Medlemmens tillgodohavande hos föreningen överförs till reservfonden. 
 
 
Medlemskapital och fördelning av överskott 

 
§ 7  Insats, insatskonto 
Varje 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 § 10. 
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§ 8  Medlemskonto 
Till medlemskontot förs medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 10, 
vilka inte ska föras till insatskontot. Efter styrelsens beslut kan inköpsrelaterad bonus föras till 
medlemskontot. Till detta konto kan även uppsagda medel föras från insatskontot 
 
Medlemskontot får ökas endast genom medel som tillförs kontot enligt bestämmelserna i dessa 
stadgar. 
 
Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsens beslut. Räntan tillgodoförs kontot. 
 
Medlen utbetalas vid anfordran. 
 
 
§ 9  Förlagsinsatser 
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. För 
förlagsinsatserna ska gälla vad styrelsen i enlighet med föreningslagen beslutar. Förlagsinsatser 
får tillskjutas även av andra än medlemmar. 
 
 
§ 10  Fördelning av överskott  
Redovisade överskottsmedel fördelas efter följande grunder, sedan eventuellt balanserad förlust 
täckts: 
 
1.  Minst fem procent av nettoöverskottet för året avsätts till reservfonden. 
2.  Det inbetalda förlagsinsatskapitalet får utdelning enligt vad som anges i utfärdade 

förlagsandelsbevis. 
3.  Det inbetalda insatskapitalet får utdelning efter beslut av ordinarie föreningsstämma. 
4. Återstående överskott kan, efter förslag från styrelsen, delas ut till medlemmarna i 

förhållande till gjorda köp 
 
Styrelsen meddelar vilka köp som omfattas av del i överskottet enligt punkt 4 och anvisar hur 
köpen ska styrkas. 
 
De medel som en medlem erhåller vid överskottsfördelning enligt ovan förs till 
insatskontot eller medlemskontot enligt stämmans beslut. 
 
 
 
Besluts- och kontrollorgan 
 
 
§ 11  Föreningens besluts- och kontrollorgan 
Föreningens besluts- och kontrollorgan är: 
1.  Föreningsstämman 
2.  Föreningsstämmans valberedning 
3.  Föreningsstyrelsen 
4.  Föreningschefen/Verkställande direktören (VD) 
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5.  Revisorerna 
 
Endast medlem är valbar till föreningens organ, om inte annat föreskrivs i lag eller dessa stadgar. 
Person, som är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har 
väsentligt intresse kan inte av föreningsorgan väljas till ledamot av något av föreningens organ. 
Styrelseledamot får inte genom val tillhöra annat föreningsorgan. Detsamma gäller revisor. 
 
 
FÖRENINGSSTÄMMAN 
 
 
§ 12  Deltagare vid föreningsstämman 
Varje medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis har rätt att delta vid föreningsstämmorna. 
Medlem kan delta personligen, genom ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 
 
Endast medlemmens make, maka, partner, sambo eller annan medlem får vara ombud. En 
medlem som är juridisk person får dock ha ett ombud, som inte är medlem. Ingen får vara ombud 
för mer än en medlem. 
 
Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombudet 
ska också visa sin huvudmans medlemsbevis. 
 
Varje medlem, ställföreträdare och ombud har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att delta i 
beslut med en röst. Styrelsens ledamöter, föreningschef/VD och revisorerna ska närvara vid 
föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger. 
 
 
§ 13  Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls senast den 15 maj. Stämman hålls på den ort där föreningens 
styrelse har sitt säte. Styrelsen kan dock besluta att stämman ska hållas på annan ort inom 
föreningens verksamhetsområde.  
 
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och 

konsumentkooperationen i övrigt. 
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen samt, om föreningen är moderförening i 

en koncern, av koncernredovisningen. 
7. Framläggande av revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening, koncernresultat- 

och koncernbalansräkningarna.  
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och föreningschef/ VD. 
11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

föreningens ledning. 
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12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen. 
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
14. Val av styrelseordförande efter förslag från föreningsstämmans valberedning. 
15. Val av ledamöter i styrelsen. 
16. Val av revisor och ersättare. 
17. Val av valberedning. 
18. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig. 
19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden. 
20. Motioner. 
 
 
§ 14  Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma ska hållas, om 
–  styrelsen beslutar det, eller om 
–  revisorn eller 
–  en minoritet av minst 1/10 av röstberättigade medlemmar begär det. 
 
Begäran från revisor eller medlemsminoritet ska vara skriftlig och ange för vilket ändamål stäm-
man ska hållas. Inom fjorton dagar från det att sådan begäran kommit, ska styrelsen utfärda 
kallelse. 
 
 
§ 15  Kallelser och andra meddelanden till medlemmarna 
Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor 
före stämman. 
 
Kallelse till extra stämma får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före 
extrastämma. Gäller extrastämma fusion eller stadgeändring ska kallelse utfärdas senast fyra 
veckor före stämman. 
 
Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som ska förekomma på stämman, ska anges i kallelsen. 
 
Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag i kooperativa försäljningsställen och på 
föreningens webbplats enligt styrelsens beslut. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till 
medlemmarna. Om styrelsen anser det lämpligt, kan en kallelse eller ett meddelande dessutom 
tillkännages genom annons i dagspress, brev eller e-post. 
 
Av föreningslagen framgår att kallelse i vissa fall måste ske genom skriftligt meddelande till 
varje medlem. 
 
 
§ 16  Beslut vid föreningens stämmor 
Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, 
såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val 
anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden 
och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om 
någon begär det. Efter styrelsens beslut kan poströstning genomföras i enlighet med gällande 
lagstiftning avseende ekonomiska föreningar. 
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VALBEREDNING 
 
 
§ 17  Valberedning 
Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med fem ledamöter. Valberedningarna utses 
för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma har hållits. Både män och kvinnor ska vara 
representerade i valberedningen. Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska 
styrelsen utse ersättare efter förslag från valberedningen.     
 
Valberedningarna ska föreslå kandidater, som de anser lämpliga med hänsyn till uppdragens art. 
De ska eftersträva en jämn fördelning mellan män och kvinnor i de olika föreningsorganen. 
 
Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den ska 
beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt och att personer med kunskap om kooperation, 
ekonomi och samhällsliv bör ingå i styrelsen. 
 
 
STYRELSEN 
 
 
§ 18  Styrelsens ledamöter 
Styrelsen består av lägst …... och högst …... ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. 
Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen ska ha inom den 
angivna ramen. Enligt föreningslagen måste det finnas minst tre ledamöter i styrelsen. 
 
Ledamöterna utses för en tid av två år till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under 
räkenskapsåret två år efter valet. Hälften av ledamöterna ska väljas varje år och om föreningen 
har ojämnt antal ledamöter ska antalet ledamöter som ska väljas avrundas uppåt till heltal 
vartannat år och avrundas nedåt till heltal övriga år. 
 
Styrelseledamot ska vara myndig och medlem i föreningen. 
 
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. Ordföranden utses för en tid av ett år till dess att 
ordinarie stämma hållits under räkenskapsåret efter valet. Ordföranden får inte utses bland 
anställda i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har väsentligt 
intresse. 
 
Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande 
för tiden intill slutet av nästa stämma. 
 
 
§ 19  Beslutförhet, protokoll 
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett 
styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. 
 
Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen ska föras 
i nummerordning och förvaras på betryggande sätt. 
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§ 20  Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen.  
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
 
För den löpande förvaltningen anställer styrelsen en föreningschef/VD. Styrelsen ska utöva 
tillsyn över föreningschefens/VD:s förvaltning och årligen fastställa en instruktion för före-
ningschefen/VD. 
 
Styrelsen ska avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse. 
 
 
 
 
FÖRENINGSCHEFEN/ VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (VD) 
 
 
§ 21 Föreningschefens/VD:s uppgifter 
Föreningschefen/VD har hand om den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet i 
enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut. 
 
 
FIRMATECKNING 
 
 
§ 22  Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av firmatecknare som styrelsen utsett att två i 
förening teckna firman, samt av föreningschef/VD ensam beträffande åtgärder som hör till den 
löpande förvaltningen. 
 
 
 
REVISORERNA 
 
§ 23  Revisorerna 
För granskning av styrelsens och föreningschefens/VD:s förvaltning och av föreningens 
räkenskaper väljer den ordinarie stämman för en tid av ett år en auktoriserad revisor och en 
ersättare eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorn och ersättaren eller det registrerade 
revisionsbolaget väljs till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter 
valet. 
§ 24  Revisionen 
 
Revisorn ska verkställa revision enligt god revisionssed. 
 
Revisionsberättelse ska vara avgiven senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Är 
föreningen moderförening i en koncern, ska särskild koncernrevisionsberättelse avges inom 
samma tid. 
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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.  
 
 
 
ÅRSREDOVISNING 
 
 
§ 25  Räkenskapsavslutning 
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 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. 
 
 
MOTIONER 
 
 
§ 26  Motioner 
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig 
motion till styrelsen senast den 15 januari samma år stämman hålls. Motionen ska vara 
egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt medlemsnummer och sin 
adress. 
 
 
STADGEÄNDRING, UTTRÄDE UR KF, UPPLÖSNING 
 
 
§ 27  Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar sker enligt vid var tid gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.  
Innan föreningen vidtar stadgeändring ska ändringsförslaget skickas till KF för godkännande. 
En stadgeändring är inte giltig och får inte registreras utan KF:s godkännande. 
 
 
§ 28  Utträde ur KF 
 
Ett beslut att utträda ur KF är giltigt om det fattats av två stämmor i följd, varav minst en ska 
vara ordinarie föreningsstämma, och beslutet på den senare av de båda stämmorna biträtts av 
minst två tredjedelar av de närvarande samt KFs styrelse skriftligt underrättats om denna stämma 
minst fjorton dagar innan stämman ska hållas. 
 
 



MÖNSTERSTADAGAR FÖR KONSUMENTFÖRENING UTAN DISTRIKT 

11 

§ 29  Föreningens upplösning
Föreningen ska träda i likvidation

– om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen eller
– om mer än hälften av det inbetalda insatskapitalet exklusive förlagsinsatskapital gått

förlorat och bristen inte fyllts inom tre månader efter det att förhållandet anmälts för
medlemmarna på en föreningsstämma.

Vid likvidation gäller följande: 
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 föreningen 
vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. 

Finns ytterligare tillgångar ska dessa efter föreningsstämmans beslut anslås till kooperativt eller 
allmännyttigt ändamål, som KF godkänt. 

Föreningens protokoll och årsredovisningar ska överlämnas till KF. 

§ 30  Föreningslagen
I övrigt gäller vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen.
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KF:s mönsterstadgar för konsumentföreningar 

Därför mönsterstadgar 
Mönsterstadgarna ska vara en hjälp för konsumentföreningarna när de gör förändringar i sina 
stadgar. KF har alltsedan 1908 gjort mönsterstadgar för konsumentföreningar med olika typer av 
besluts- och kontrollorgan. Förändringar har gjorts utifrån lagändringar samt nya krav och 
önskemål från föreningarna och deras medlemmar. 

Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) 
Mönsterstadgarna lyfter fram och preciserar sådana paragrafer som stadgarna måste innehålla 
enligt föreningslagen samt vissa andra bestämmelser i lagen man ofta kan behöva. Utöver vad 
som anges i föreningens stadgar gäller föreningslagen. 

KF:s krav för medlemskap 
Föreningen ska, förutom att följa föreningslagen, ha god ekonomi och av KF godkända stadgar. 
Föreningen ska också, tillsammans med KF, förverkliga konsumentkooperationens verk-
samhetsidé och arbeta i linje med gemensamma program som syftar till att förverkliga 
konsumentkooperationens verksamhetsidé och KF:s ändamål. Representant för KF, utsedd av 
KF:s styrelse, ska ha rätt att delta i överläggningar på föreningens stämmor. 

Föreningens stadgar ska, i enlighet med IKA:s värderingar och principer, föreskriva öppet 
medlemskap, partipolitisk och religiös obundenhet, demokratisk styrning och kontroll, en röst 
per medlem, insatsskyldighet för medlemmarna, del i överskott till medlemmarna i förhållande 
till deras köp och betryggande konsolidering. 

För medlemskap i KF krävs att stadgarna för konsumentförening föreskriver 
1. att stadgarna för Konsumentförening väsentligen överensstämmer med KF:s vid var tid

gällande och av KF:s stämma fastställda mönsterstadgar.
2. att Konsumentföreningens stadgar godkänts av KF.
3. 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 KF:s godkännande.

4. att konsumentföreningen ska ratificera KF:s policy om finansiell stabilitet
5. att Konsumentförening som bedriver detaljhandelsverksamhet anslutit sig till och

efterlever KF:s Regler för Samhandel.
6. att Konsumentförening som bedriver verksamhet under varumärke ägt av KF anslutit sig

till och efterlever KF:s Varumärkespolicy och Varumärkesavtal.
7. 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.

Vilket bland annat innebär 
a) att KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från föreningen såsom års-, delårsbokslut

och månadsrapporter. KF ska även beredas insyn i föreningens dotterbolag.
b) att konsumentföreningen ska genomföra finansiell stresstest och vid behov genomföra de

uppföljningsåtgärder dom den finansiella stabilitetspolicyn föreskriver.

Bilaga 23b2
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c) att KF har att ange regler för samhandel inom KF 
d) att KF äger rätt att ange riktlinjer och regler för brukandet av KF:s varumärken. 
e) att konsumentföreningen ska erlägga fastställd varumärkesavgift 

 
 
Mönsterstadgar – tema med variationer 
2017 års mönsterstadgar består av 
1. Mönsterstadgar för föreningar med distrikt. 

 
2. Mönsterstadgar för föreningar utan distrikt. 

 
3. Mönsterstadgar för föreningar med ägarombud 
 
Utifrån ”grundmodellerna” med respektive utan distriktsindelning samt ägarombud kan 
variationer göras. I sista hand kan en förenings stadgar skräddarsys. 
 
 
Mönsterstadgar för konsumentföreningar med distrikt 
 
 
Konsumentkooperationens verksamhetsidé 
Den nya verksamhetsidén återges i sin helhet i ett särskilt av stämman antaget dokument. 
 
 
Firma, säte, ändamål 
 
 
§ 1   Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering 
 
 
FIRMA OCH SÄTE 
 
Föreningens firma är .................................... ekonomisk förening. 
Föreningens styrelse har sitt säte i .............................................kommun 
i.............................................län.  
 
 
FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET  
 
Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i 
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att främja sina medlemmars hushålls-
ekonomi 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Föreningen ska ratificera 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.  
 
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. 
 
Föreningen ska antaga KF:s regler för samhandel. 
 
 
Medlemskap 
 
 
§ 2  Inträde 
Föreningen är öppen för var och en, även juridiska personer, som vill främja föreningens 
ändamål, verksamhet och utveckling.  
 
Varje medlem ska inneha en insats på 100 kr. Beloppet tillgodoförs medlemmens insatskonto. 
Medlemskap föreligger när minst 100 kr finns på insatskontot. 
Varje medlem får ett medlemsbevis och har rätt att på begäran få ett kontobesked en gång om 
året. 
 
Medlemskap föreligger även, utan särskild ansökan, när föreningen mottagit medlemmens insats 
på minst 100 kr från KF eller annan till KF ansluten förening. 
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§ 3  Medlems skyldigheter 
Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar samt efter bästa förmåga främja 
föreningens ändamål, verksamhet och utveckling. 
 
 
§ 4  Ekonomiskt ansvar 
För föreningens förpliktelser ansvarar medlem med medel innestående på insats- och 
förlagsinsatskonto samt förfallet men ännu ej betalt insatsbelopp. 
 
 
§ 5  Utträde 
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. 
 
Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto när det gått minst 
sex månader från utträdet. 
 
Insats återbetalas endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade medel och utan att kränka 
medlemmarnas lika rätt. Under ett räkenskapsår får inte mer än 5 procent av föreningens 
insatskapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall. 
 
§ 5 a Byte av förening 
Styrelsen har rätt att föra över medlems behållna insats i föreningen till en till KF ansluten 
förening inom vars geografiska verksamhetsområde medlem är folkbokförd eller har sit säte.  
I samband med att medlem beviljas medlemskap i den mottagande föreningen anses medlem ha 
utträtt ur föreningen. 
 
 
§ 6  Uteslutning 
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar 
sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. Före sådant beslut ska medlemmen underrättas 
skriftligt och ges tillfälle att yttra sig. Medlem som inte deltagit i föreningens verksamhet under 
en sammanhängande period på minst fem år kan uteslutas av styrelsen.  
Medlemmens tillgodohavande hos föreningen överförs till reservfonden. 
 
 
Medlemskapital och fördelning av överskott 
 
 
§ 7  Insats, insatskonto 
Varje 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 § 10. 
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§ 8  Medlemskonto 
Till medlemskontot förs medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 10, 
vilka inte ska föras till insatskontot. Efter styrelsens beslut kan inköpsrelaterad bonus föras till 
medlemskontot. Till detta konto kan även uppsagda medel föras från insatskontot 
 
Medlemskontot får ökas endast genom medel som tillförs kontot enligt bestämmelserna i dessa 
stadgar. 
 
Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsens beslut. Räntan tillgodoförs kontot. 
 
Medlen utbetalas vid anfordran. 
 
 
§ 9  Förlagsinsatser 
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. För 
förlagsinsatserna ska gälla vad styrelsen i enlighet med föreningslagen beslutar. Förlagsinsatser 
får tillskjutas även av andra än medlemmar. 
 
 
§ 10  Fördelning av överskott  
Redovisade överskottsmedel fördelas efter följande grunder, sedan eventuellt balanserad förlust 
täckts: 
 
1.  Minst fem procent av nettoöverskottet för året avsätts till reservfonden. 
2.  Det inbetalda förlagsinsatskapitalet får utdelning enligt vad som anges i utfärdade 

förlagsandelsbevis. 
3.  Det inbetalda insatskapitalet får utdelning efter beslut av ordinarie föreningsstämma. 
4. Återstående överskott kan, efter förslag från styrelsen, delas ut till medlemmarna i 

förhållande till gjorda köp. 
 
Styrelsen meddelar vilka köp som omfattas av del i överskottet enligt punkt 4 och anvisar hur 
köpen ska styrkas. 
 
De medel som en medlem erhåller vid överskottsfördelning enligt ovan förs till 
insatskontot eller medlemskontot enligt stämmans beslut. 
 
 
Besluts- och kontrollorgan 
 
 
§ 11  Föreningens besluts- och kontrollorgan 
Föreningens besluts- och kontrollorgan är: 
1.  Distriktsstämmorna 
2.  Distriktsstämmornas valberedningar 
3.  Föreningsstämman 
4.  Föreningsstämmans valberedning 
5.  Föreningsstyrelsen 
6.  Föreningschefen/Verkställande direktören (VD) 
7.  Revisorerna 
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Endast medlem är valbar till föreningens organ, om inte annat föreskrivs i lag eller dessa stadgar. 
Person, som är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har 
väsentligt intresse kan inte av föreningsorgan väljas till ledamot av något av föreningens organ. 
Ombud till föreningsstämman och deras ersättare (suppleanter1) kan inte ingå i distriktsstämmans 
valberedning. Styrelseledamot får inte genom val tillhöra annat föreningsorgan. Detsamma gäller 
revisor. 
 
 
DISTRIKTSSTÄMMOR 
 
§ 12  Distriktsindelning och distriktstillhörighet 
Styrelsen beslutar om distriktsindelning. Medlemmarna i distrikten kallas till distriktsstämmor. 
Medlem tillhör det distrikt där han eller hon är bosatt. Styrelsen kan efter skriftlig ansökan 
medge medlem att tillhöra annat distrikt. 
 
 
§ 13  Ordinarie distriktsstämma 
Ordinarie distriktsstämma ska hållas minst tre veckor före ordinarie föreningsstämma. 
 
Vid ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden förekomma: 
 
1.  Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare. 
2.  Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 
3.  Rapport om föreningens verksamhet. 
4.  Rapport om butikernas verksamhet i distriktet. 
5.  Rapport om motioner. 
6.  Medlemmarnas frågestund. 
7.  Val av distriktets ombud och ersättare till föreningsstämman. 
8.  Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning. 
 
 
§ 14  Extra distriktsstämma 
Extra distriktsstämma ska hållas, om 
– styrelsen beslutar det, eller om 
– en minoritet på minst 1/10 av distriktsmedlemmarna begär det. 
 
Begäran från distriktsmedlemmarna ska vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman ska 
hållas. 
 
Inom fjorton dagar från det att sådan begäran har inkommit, ska styrelsen utfärda kallelse till 
extra stämma. 
 
 

                                                           
1 Med ersättare avses i dessa stadgar detsamma som suppleant i lagen 1987:667 om ekonomiska 
föreningar. 
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§ 15  Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna 
Kallelse till distriktsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Den ska utfärdas 
senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma. Styrelsen utfärdar 
kallelse i samråd med distriktets ombud. Alla ärenden som ska förekomma på stämman anges i 
kallelsen. 
 
Kallelse till distriktsstämma sker genom anslag i kooperativa försäljningsställen och på 
föreningens webbplats enligt styrelsens beslut. På samma sätt lämnas övriga meddelanden till 
medlemmarna. Om styrelsen anser det lämpligt, kan en kallelse eller ett meddelande dessutom 
tillkännages genom annons i dagspress, brev eller e-post. 
 
 
§ 16  Deltagare vid distriktsstämma 
Varje medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis har rätt att delta vid stämma i sitt distrikt. 
Medlem kan delta personligen, genom ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 
 
Endast medlemmens make, maka, partner, sambo eller annan medlem får vara ombud. En 
medlem som är juridisk person får dock ha ett ombud, som inte är medlem. Ingen får vara ombud 
för mer än en medlem. 
 
Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombudet 
ska också visa sin huvudmans medlemsbevis. 
 
Varje distriktsmedlem, ställföreträdare och ombud har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att 
delta i beslut med en röst. Ledamöter av styrelsen, VD eller representant för VD samt revisorerna 
har, även om de inte tillhör distriktet, närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, men ingen rösträtt. 
 
 
§ 17  Protokoll 
Protokoll från ordinarie distriktsstämma ska innehålla fullständig uppgift om namn, 
medlemsnummer och adress för de personer som valts till förtroendeuppdrag av distrikts-
stämman. Justerat protokoll ska sändas till VD senast en vecka efter stämman. 
 
 
FÖRENINGSSTÄMMAN 
 
 
§ 18  Deltagare vid föreningsstämman 
Föreningsstämman utgörs av ombud., som valts vid distriktsstämmorna. De beslutar för samtliga 
medlemmars räkning. Varje ombud har en röst vid stämman. Styrelsens ledamöter, 
föreningschef/ VD och revisorerna ska närvara vid föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl 
föreligger. De har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt. 
 
 
§ 19  Ombuden till föreningsstämman  
De valda ombuden utgör ombud till föreningsstämman. Därav väljer varje distrikt ombud till ett 
antal som så nära som möjligt motsvarar distriktsmedlemmarnas andel av föreningens totala 
medlemsantal. Varje distrikt ska dock välja minst ett ombud. Senast i samband med utskick av 
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kallelsen inför de ordinarie distriktsstämmorna ska styrelsen meddela det antal ombud som 
respektive distrikt ska välja. 
 
Minst hälften av de valda ombuden eller dess ersättare ska delta vid föreningsstämman för att 
stämman ska vara beslutsför. 
 
Ersättare ska utses till samma antal som ombud. I distrikt där endast ett ombud ska väljas, utses 
dock två ersättare. Ersättarna inträder i den ordning de valts. 
 
Ombud och ersättare väljs för tiden fram till utgången av nästa ordinarie distriktsstämma. De ska 
bevaka distriktets intressen under mandatperioden. 
 
Ombud, som flyttar från sitt distrikt under mandatperioden, får kvarstå till närmast följande 
distriktsstämma. Avgår ombudet, inträder ersättare. 
 
 
§ 20  Ordinarie föreningsstämma 
Ordinarie föreningsstämma hålls senast den 15 maj. Stämman hålls på den ort där föreningens 
styrelse har sitt säte. Styrelsen kan dock besluta att stämman ska hållas på annan ort inom 
föreningens verksamhetsområde.  
 
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma: 
 
1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och 

konsumentkooperationen i övrigt. 
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen samt, om föreningen är moderförening i 

en koncern, av koncernredovisningen. 
7. Framläggande av revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen. 
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening, koncernresultat- 

och koncernbalansräkningarna.  
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och föreningschef/VD 
11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 

föreningens ledning . 
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen. 
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
14. Val av styrelseordförande efter förslag från föreningsstämmans valberedning. 
15. Val av ledamöter i styrelsen. 
16. Val av revisor och ersättare. 
17. Val av valberedning. 
18. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig. 
19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden. 
20. Motioner. 
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§ 21  Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma ska hållas, om 
–  styrelsen beslutar det, eller om 
–  revisorn eller 
–  en minoritet av minst 1/10 av röstberättigade medlemmar eller  
–  en minoritet av minst 1/10 av samtliga ombud begär det. 
 
Begäran från revisor, medlemsminoritet eller ombudsminoritet ska vara skriftlig och ange för 
vilket ändamål stämman ska hållas. Inom fjorton dagar från det att sådan begäran kommit, ska 
styrelsen utfärda kallelse. 
 
 
§ 22  Kallelser och andra meddelanden till ombuden 
 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor 
före stämman.  
Kallelse till extra stämma får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före 
extrastämma. Gäller extrastämma fusion eller stadgeändring ska kallelse utfärdas senast fyra 
veckor före stämman. 
 
Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som ska förekomma på stämman, ska anges i kallelsen. 
 
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller e-post till varje ombud. På samma sätt 
lämnas övriga meddelanden till ombuden. Om styrelsen anser det lämpligt, kan andra 
meddelanden än kallelser i stället tillkännages genom annons i dagspress eller anslag i 
kooperativa försäljningsställen. 
 
Av föreningslagen framgår att kallelse i vissa fall måste ske genom skriftligt meddelande till 
varje medlem. 
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§ 23  Beslut vid föreningens stämmor 
Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, 
såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val 
anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden 
och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om 
någon begär det. Efter styrelsens beslut kan poströstning genomföras i enlighet med gällande 
lagstiftning avseende ekonomiska föreningar. 
 
 
VALBEREDNINGAR 
 
 
§ 24 Valberedningar 
Ordinarie distriktsstämma utser en valberedning med tre ledamöter. Ordinarie föreningsstämma 
utser en valberedning med fem ledamöter. Valberedningarna utses för tiden fram till dess nästa 
ordinarie stämma har hållits. I varje valberedning ska både män och kvinnor vara representerade. 
Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen utse ersättare efter förslag från 
valberedningen.     
 
Valberedningarna ska föreslå kandidater, som de anser lämpliga med hänsyn till uppdragens art. 
De ska eftersträva en jämn fördelning mellan män och kvinnor i de olika föreningsorganen. 
 
Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den ska 
beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt och att personer med kunskap om kooperation, 
ekonomi och samhällsliv bör ingå i styrelsen. 
 
 
STYRELSEN 
 
 
§ 25  Styrelsens ledamöter 
Styrelsen består av lägst …... och högst …... ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. 
Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen ska ha inom den 
angivna ramen. Enligt föreningslagen måste det finnas minst tre ledamöter i styrelsen. 
 
Ledamöterna utses för en tid av två år till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under 
räkenskapsåret två år efter valet. Hälften av ledamöterna ska väljas varje år och om föreningen 
har ojämnt antal ledamöter ska antalet ledamöter som ska väljas avrundas uppåt till heltal 
vartannat år och avrundas nedåt till heltal övriga år. 
 
Styrelseledamot ska vara myndig och medlem i föreningen. 
 
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande.  Ordföranden utses för en tid av ett år till dess 
att ordinarie stämma hållits under räkenskapsåret efter valet . Ordföranden får inte utses bland 
anställda i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har väsentligt 
intresse. 
 
Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande 
för tiden intill slutet av nästa stämma. 
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§ 26  Beslutförhet, protokoll 
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett 
styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. 
 
Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen ska föras 
i nummerordning och förvaras på betryggande sätt. 
 
 
§ 27  Styrelsens uppgifter 
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen.  
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
 
För den löpande förvaltningen anställer styrelsen en föreningschef/ VD. Styrelsen ska utöva 
tillsyn över föreningschefens/VD:s förvaltning och årligen fastställa en instruktion för före-
ningschefen/VD. 
 
Styrelsen ska avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse. 
 
 
 
FÖRENINGSCHEFEN/ VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (VD) 
 
 
§ 28 Föreningschefens/ VD:s uppgifter 
Föreningschefen/VD har hand om den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet i 
enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut. 
 
 
FIRMATECKNING 
 
 
§ 29  Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av firmatecknare som styrelsen utsett att två i 
förening teckna firman, samt av föreningschef/VD ensam beträffande åtgärder som hör till den 
löpande förvaltningen. 
 
 
REVISORERNA 
 
 
§ 30  Revisorerna 
 
För granskning av styrelsens och föreningschefens/VD:s förvaltning och av föreningens 
räkenskaper väljer den ordinarie stämman för en tid av ett år en auktoriserad revisor och en 
ersättare eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorn och ersättaren eller det registrerade 
revisionsbolaget väljs till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter 
valet. 
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§ 31  Revisionen 
Revisorn ska verkställa revision enligt god revisionssed. 
 
Revisionsberättelse ska vara avgiven senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Är 
föreningen moderförening i en koncern, ska 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.  
 
 
ÅRSREDOVISNING 
 
 
§ 32  Räkenskapsavslutning 
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 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. 
 
 
MOTIONER 
 
 
§ 33  Motioner 
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig 
motion till styrelsen senast den 15 januari samma år stämman hålls. Motionen ska vara 
egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt medlemsnummer och sin 
adress. 
 
 
STADGEÄNDRING, UTTRÄDE UR KF, UPPLÖSNING 
 
 
§ 34  Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar sker enligt vid var tid gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.  
Innan föreningen vidtar stadgeändring ska ändringsförslaget skickas till KF för godkännande. 
En stadgeändring är inte giltig och får inte registreras utan KF:s godkännande. 
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§ 35  Utträde ur KF
Ett beslut att utträda ur KF är giltigt om det fattats av två stämmor i följd, varav minst en ska
vara ordinarie föreningsstämma, och beslutet på den senare av de båda stämmorna biträtts av
minst två tredjedelar av de närvarande samt KFs styrelse skriftligt underrättats om denna stämma
minst fjorton dagar innan stämman ska hållas.

§ 36  Föreningens upplösning
Föreningen ska träda i likvidation

– om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen eller
– om mer än hälften av det inbetalda insatskapitalet exklusive förlagsinsatskapital gått

förlorat och bristen inte fyllts inom tre månader efter det att förhållandet anmälts för
medlemmarna på en föreningsstämma.

Vid likvidation gäller följande: 
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 föreningen 
vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. 

Finns ytterligare tillgångar ska dessa efter föreningsstämmans beslut anslås till kooperativt eller 
allmännyttigt ändamål, som KF godkänt. 

Föreningens protokoll och årsredovisningar ska överlämnas till KF. 

§ 37  Föreningslagen
I övrigt gäller vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen.
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KF:s mönsterstadgar för konsumentföreningar 

Därför mönsterstadgar 
Mönsterstadgarna ska vara en hjälp för konsumentföreningarna när de gör förändringar i sina 
stadgar. KF har alltsedan 1908 gjort mönsterstadgar för konsumentföreningar med olika typer av 
besluts- och kontrollorgan. Förändringar har gjorts utifrån lagändringar samt nya krav och 
önskemål från föreningarna och deras medlemmar. 

Lagen om ekonomiska föreningar (Föreningslagen) 
Mönsterstadgarna lyfter fram och preciserar sådana paragrafer som stadgarna måste innehålla 
enligt föreningslagen samt vissa andra bestämmelser i lagen man ofta kan behöva. Utöver vad 
som anges i föreningens stadgar gäller föreningslagen. 

KF:s krav för medlemskap 
Föreningen ska, förutom att följa föreningslagen, ha god ekonomi och av KF godkända stadgar. 
Föreningen ska också, tillsammans med KF, förverkliga konsumentkooperationens verk-
samhetsidé och arbeta i linje med gemensamma program som syftar till att förverkliga 
konsumentkooperationens verksamhetsidé och KF:s ändamål. Representant för KF, utsedd av 
KF:s styrelse, ska ha rätt att delta i överläggningar på föreningens stämmor. 

Föreningens stadgar ska, i enlighet med IKA:s värderingar och principer, föreskriva öppet 
medlemskap, partipolitisk och religiös obundenhet, demokratisk styrning och kontroll, en röst 
per medlem, insatsskyldighet för medlemmarna, del i överskott till medlemmarna i förhållande 
till deras köp och betryggande konsolidering. 

För medlemskap i KF krävs att stadgarna för konsumentförening föreskriver 
1. att stadgarna för Konsumentförening väsentligen överensstämmer med KF:s vid var tid

gällande och av KF:s stämma fastställda mönsterstadgar.
2. att Konsumentföreningens stadgar godkänts av KF.
3. 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 KF:s godkännande.

4. att konsumentföreningen ska ratificera KF:s policy om finansiell stabilitet
5. att Konsumentförening som bedriver detaljhandelsverksamhet anslutit sig till och

efterlever KF:s Regler för Samhandel.
6. att Konsumentförening som bedriver verksamhet under varumärke ägt av KF anslutit sig

till och efterlever KF:s Varumärkespolicy och Varumärkesavtal.
7. 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.

Vilket bland annat innebär 
a) att KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från föreningen såsom års-, delårsbokslut

och månadsrapporter. KF ska även beredas insyn i föreningens dotterbolag.
b) att konsumentföreningen ska genomföra finansiell stresstest och vid behov genomföra de

uppföljningsåtgärder dom den finansiella stabilitetspolicyn föreskriver.

Bilaga 23b3
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c) att KF har att ange regler för samhandel inom KF
d) att KF äger rätt att ange riktlinjer och regler för brukandet av KF:s varumärken.
e) att konsumentföreningen ska erlägga fastställd varumärkesavgift

Mönsterstadgar – tema med variationer 

2017 års mönsterstadgar består av 

1. Mönsterstadgar för föreningar med distrikt.

2. Mönsterstadgar för föreningar utan distrikt.

3. Mönsterstadgar för föreningar med ägarombud

Utifrån ”grundmodellerna” med respektive utan distriktsindelning samt ägarombud kan 
variationer göras. I sista hand kan en förenings stadgar skräddarsys. 

Mönsterstadgar för konsumentföreningar med ägarombud 

Konsumentkooperationens verksamhetsidé 
Den nya verksamhetsidén återges i sin helhet i ett särskilt av stämman antaget dokument. 

Firma, säte, ändamål 

§ 1   Firma, säte, ändamål, verksamhet och finansiering 

FIRMA OCH SÄTE 

Föreningens firma är .................................... ekonomisk förening. 
Föreningens styrelse har sitt säte i .............................................kommun 
i.............................................län. 

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 

Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i ...................... Föreningen är medlem i 
Kooperativa Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att främja sina medlemmars hushålls-
ekonomi 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. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

Föreningen ska antaga KF:s regler för samhandel. 

Medlemskap 

§ 2  Inträde
Föreningen är öppen för var och en, även juridiska personer, som vill främja föreningens
ändamål, verksamhet och utveckling.

Varje medlem ska inneha en insats på 100 kr. Beloppet tillgodoförs medlemmens insatskonto. 
Medlemskap föreligger när minst 100 kr finns på insatskontot.  

Varje medlem får ett medlemsbevis och har rätt att på begäran få ett kontobesked en gång om 
året. 
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Medlemskap föreligger även, utan särskild ansökan, när föreningen mottagit medlemmens insats 
på minst 100 kr från KF eller annan till KF ansluten förening. 

§ 3  Medlems skyldigheter
Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar samt efter bästa förmåga främja
föreningens ändamål, verksamhet och utveckling.

§ 4  Ekonomiskt ansvar
För föreningens förpliktelser ansvarar medlem med medel innestående på insats- och
förlagsinsatskonto samt förfallet men ännu ej betalt insatsbelopp.

§ 5  Utträde
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.

Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto när det gått minst 
sex månader från utträdet. Insats återbetalas endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade 
medel och utan att kränka medlemmarnas lika rätt. Under ett räkenskapsår får inte mer än 5 
procent av föreningens insatskapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall. 

§ 5 a Byte av förening
Styrelsen har rätt att föra över medlems behållna insats i föreningen till en till KF ansluten
förening inom vars geografiska verksamhetsområde medlem är folkbokförd eller har sitt säte.
I samband med att medlem beviljas medlemskap i den mottagande föreningen anses medlem ha
utträtt ur föreningen.

§ 6  Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling eller som missbrukar
sitt medlemskap, kan uteslutas av styrelsen. Före sådant beslut ska medlemmen underrättas
skriftligt och ges tillfälle att yttra sig. Medlem som inte deltagit i föreningens verksamhet under
en sammanhängande period på minst fem år kan uteslutas av styrelsen.
Medlemmens tillgodohavande hos föreningen överförs till reservfonden.

Medlemskapital och fördelning av överskott 

§ 7  Insats, insatskonto
Varje 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 § 10. 
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§ 8  Medlemskonto
Till medlemskontot förs medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 10,
vilka inte ska föras till insatskontot. Efter styrelsens beslut kan inköpsrelaterad bonus föras till
medlemskontot. Till detta konto kan även uppsagda medel föras från insatskontot

Medlemskontot får ökas endast genom medel som tillförs kontot enligt bestämmelserna i dessa 
stadgar. 

Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsens beslut. Räntan tillgodoförs kontot. 

Medlen utbetalas vid anfordran. 

§ 9  Förlagsinsatser
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. För
förlagsinsatserna ska gälla vad styrelsen i enlighet med föreningslagen beslutar. Förlagsinsatser
får tillskjutas även av andra än medlemmar.

§ 10  Fördelning av överskott
Redovisade överskottsmedel fördelas efter följande grunder, sedan eventuellt balanserad förlust
täckts:

1. Minst fem procent av nettoöverskottet för året avsätts till reservfonden.
2. Det inbetalda förlagsinsatskapitalet får utdelning enligt vad som anges i utfärdade

förlagsandelsbevis.
3. Det inbetalda insatskapitalet får utdelning efter beslut av ordinarie föreningsstämma.
4. Återstående överskott kan, efter förslag från styrelsen, delas ut till medlemmarna i

förhållande till gjorda köp

Styrelsen meddelar vilka köp som omfattas av del i överskottet enligt punkt 4 och anvisar hur 
köpen ska styrkas. 

De medel som en medlem erhåller vid överskottsfördelning enligt ovan förs till 
insatskontot eller medlemskontot enligt stämmans beslut. 

Besluts- och kontrollorgan 

§ 11  Föreningens besluts- och kontrollorgan
Föreningens besluts- och kontrollorgan är:
1. Val av ägarombud
2. Ägarombud
3. Föreningsstämman
4. Föreningsstämmans valberedning
5. Föreningsstämmans valberedning för val av ägarombud
6. Föreningsstyrelsen
7. Föreningschefen/ Verkställande direktören (VD)
8. Revisorerna
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Endast medlem är valbar till föreningens organ, om inte annat föreskrivs i lag eller dessa stadgar. 
Person, som är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har 
väsentligt intresse kan inte av föreningsorgan väljas till ledamot av något av föreningens organ. 
Styrelseledamot får inte genom val tillhöra annat föreningsorgan. Detsamma gäller revisor. 
Ombud till föreningsstämman och deras ersättare (suppleanter) kan inte ingå i 
föreningsstämmans valberedning för val av ägarombud. 

VAL AV ÄGAROMBUD 

§ 12 Butiksindelning, butikstillhörighet och antal ägarombud
Styrelsen beslutar om indelning i valenheter senast den 31 december. Utgångspunkten är att varje
Coop-butik normalt utgör en valenhet. Medlem tillhör genom ett anmälningsförfarande den
valenhet han eller hon själv väljer. Medlem kan dock vid val av ägarombud endast tillhöra en
valenhet under en och samma valperiod.

Styrelsen beslutar om antal ägarombud för varje valenhet. Varje valenhet ska dock, där det är 
möjligt, välja minst ett ägarombud samt där så är möjligt en ersättare per ägarombud. Senast i 
samband med utskick av kallelsen ska styrelsen meddela det antal ombud som respektive 
valenhet ska välja. 

§ 13 Val av ägarombud
Styrelsen ska vid behov upprätta en valordning eller utfärda de övriga riktlinjer och kriterier som
styrelsen anser krävs för genomförandet av val av ägarombud i enlighet med dessa stadgar.

Ordinarie val av ägarombud ska hållas vartannat år och senast fyra veckor före ordinarie 
föreningsstämma. Valet kan ske elektroniskt via Internet, förutsatt att medlems rätt till 
information och röstmöjlighet därvid inte inskränks. Valet ska för varje valenhet omfatta val av 
ägarombud samt ersättare, samt vid fysiska möten även val av mötesordförande, sekreterare och 
två protokolljusterare.     

Den som fått flest röster anses vald. Vid lika röstantal avgörs valet genom lottning. 

Ägarombud och ersättare väljs för tiden fram till nästa ordinarie val av ägarombud. Avgår ett 
ägarombud under mandatperioden inträder ersättare. Styrelsen fastställer i vilken ordning 
ersättare inträder vid föreningsstämman utifrån utfallet i ägarombudsvalet. 

Vid avsaknad av ägarombud för enskild valenhet kan föreningsstyrelsen utlysa fyllnadsval. 
Fyllnadsval ska ske senast fyra veckor före föreningsstämma. Röstningsförfarandet ska 
genomföras på samma sätt som vid ordinarie val av ägarombud. 

Istället för att utlysa fyllnadsval kan föreningsstyrelsen vid avsaknad av ägarombud för enskild 
valenhet utse tillförordnat ägarombud. Ett tillförordnat ägarombud har samma uppgifter som ett 
valt ägarombud. Ett tillförordnat ägarombud kan inte rösta på föreningsstämman. 

§ 14 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna
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Kallelse till val av ägarombud får utfärdas tidigast fyra veckor före, och senast två veckor före, 
valet äger rum. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla val som ska förekomma i samband med val av 
ägarombud anges i kallelsen. 

Kallelse till val av ägarombud sker genom anslag i kooperativa försäljningsställen inom 
föreningsområdet samt genom anslag på föreningens webbplats enligt styrelsens beslut. På 
samma sätt lämnas övriga meddelanden till medlemmarna. Om styrelsen anser det lämpligt, kan 
en kallelse eller ett meddelande dessutom tillkännages genom annons i dagspress, brev eller e-
post.  

§ 15 Deltagare vid val av ägarombud
Varje medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis, och som inte redan deltagit i val av
ägarombud vid annan valenhet under samma valperiod, har rätt att delta vid val av ägarombud.

Om val av ägarombud sker vid fysiskt möte kan medlem delta personligen, genom 
ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Endast medlemmens make, maka, partner, sambo 
eller annan medlem får vara ombud. En medlem som är juridisk person får dock ha ett ombud, 
som inte är medlem. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombudet ska ha en skriftlig, 
daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombudet ska också kunna visa sin 
huvudmans medlemsbevis. 

Varje medlem, ställföreträdare och ombud har yttrande- och förslagsrätt samt rätt att delta i 
beslut med en röst. Ledamöter av styrelsen, föreningschefen/ VD eller representant för denne 
samt revisorerna har, även om de inte tillhört valenheten, rätt att närvara vid fysiskt möte för val 
av ägarombud. 

Sker val av ägarombud elektroniskt via Internet har inte medlem rätt att delta i valet genom 
ombud enligt andra stycket.  

§ 16 Protokoll
Protokoll från förrättat val av ägarombud ska innehålla fullständig uppgift om namn,
medlemsnummer och adress för de personer som valts till ägarombud.
Justerat protokoll ska sändas till föreningschef/VD senast en vecka efter det att valet slutförts. En
samlad redovisning av valda ägarombud ska meddelas medlemmarna senast två veckor efter att
samtliga val av ägarombud slutförts.

Om val av ägarombud sker elektroniskt via Internet ska två centrala valkontrollanter utses av 
föreningsstyrelsen med uppgift att protokollföra valet samt kontrollera valförfarandet och att 
valresultatet är rättvisande. Föreningens revisor ska justera protokollet. 

ÄGAROMBUD 

§ 17 Ägarombud
Ägarombud samt ersättare till ägarombud ska vara myndig och medlem i föreningen samt
regelbundet handla i valenhetens Coop-butiker. De ska bevaka medlemmarnas intressen under
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mandatperioden och representerar valenhetens medlemmar vid kontakter med föreningens övriga 
organ.  

Styrelsen fastställer arbetsordning för ägarombuden. 

§ 17a Entledigande av ägarombud
Styrelsen kan entlediga ett ägarombud (eller ersättare) från samtliga uppgifter i en
valenhet om ägarombudet (respektive ersättaren) enligt styrelsens bedömning

- inte uppfyller ställda kriterier för uppdraget, eller
- riskerar att skada föreningen, KF eller Coop eller relationen till aktuell butik i
valenheten.

Om entledigande sker med stöd av denna bestämmelse ska styrelsen lämna rapport 
därom vid närmast påföljande föreningsstämma. 
Ägarombud som entledigats enligt ovan kvarstår dock i sin roll som ombud på föreningsstämma, 
§ 18.

FÖRENINGSSTÄMMAN 

§ 18  Deltagare vid föreningsstämman
Föreningsstämman utgörs av valda ägarombud. De beslutar för samtliga medlemmars räkning.
Varje ombud har en röst vid stämman. Styrelsens ledamöter, föreningschef/VD och revisorerna
ska närvara vid föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger.
De har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt.

§ 19  Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls senast den 15 maj. Stämman hålls på den ort där föreningens
styrelse har sitt säte. Styrelsen kan dock besluta att stämman ska hållas på annan ort inom
föreningens verksamhetsområde. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Fastställande av dagordning.
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och

konsumentkooperationen i övrigt.
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen samt, om föreningen är moderförening i

en koncern, av koncernredovisningen.
7. Framläggande av revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening, koncernresultat- 

och koncernbalansräkningarna.
9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och föreningschef/VD
11. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för

föreningens ledning.
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen.
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
14. Val av styrelseordförande efter förslag från föreningsstämmans valberedning.
15. Val av ledamöter i styrelsen.
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16. Val av revisor och ersättare. 
17. Val av valberedning för föreningens styrelse 
18. Val av valberedning för ägarombud 
19. Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig. 
20. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden. 
21. Motioner. 
 
 
 
§ 20 Föreningens höststämma 
Stämmoombuden ska årligen sammankallas till ytterligare en föreningsstämma under perioden 
oktober-december. Vid stämman ska i stadgeenlig ordning väckta motioner behandlas samt 
eventuellt extra ärenden från styrelsen. 
 
 
§ 21  Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma ska hållas, om 
–  styrelsen beslutar det, eller om 
–  revisorn eller 
–  en minoritet av minst 1/10 av röstberättigade medlemmar eller  
–  en minoritet av minst 1/10 av samtliga ägarombud begär det. 
 
Begäran från revisor, medlemsminoritet eller ägarombudsminoritet ska vara skriftlig och ange 
för vilket ändamål stämman ska hållas. Inom fjorton dagar från det att sådan begäran kommit, 
ska styrelsen utfärda kallelse. 
 
 
§ 22  Kallelser och andra meddelanden till ägarombuden 
Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast två veckor 
före stämman.  
Kallelse till extra stämma får utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före 
extrastämma. Gäller extrastämma fusion eller stadgeändring ska kallelse utfärdas senast fyra 
veckor före stämman. 
Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden, som ska förekomma på stämman, ska anges i kallelsen. 
 
Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller e-post till varje ägarombud. På samma sätt 
lämnas övriga meddelanden till ägarombuden. Om styrelsen anser det lämpligt, kan andra 
meddelanden än kallelser i stället tillkännages genom annons i dagspress eller anslag i 
kooperativt försäljningsställe. 
 
Av föreningslagen framgår att kallelse i vissa fall måste ske genom skriftligt meddelande till 
varje medlem. 
 
 
§ 23  Beslut vid föreningens stämmor samt vid val av ägarombud 
Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, 
såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. Vid val 
anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden 
och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten röstning, om 
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någon begär det. Efter styrelsens beslut kan poströstning genomföras i enlighet med gällande 
lagstiftning avseende ekonomiska föreningar. 

VALBEREDNINGAR 

§ 24  Valberedningar
Ordinarie föreningsstämma utser dels en valberedning för val av föreningsstyrelse, med minst tre
och högst sju ledamöter, dels en valberedning för val av ägarombud med det antal ledamöter som
stämman fastställer. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter
valberedningarna ska ha inom den angivna ramen. I varje valberedning ska både män och
kvinnor vara representerade. Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen
utse ersättare efter förslag från valberedningen.

Valberedningarna ska föreslå kandidater, som de anser lämpliga med hänsyn till uppdragens art. 
De ska eftersträva en jämn fördelning mellan män och kvinnor i de olika föreningsorganen. 

Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den ska 
beakta att styrelsen bör vara allsidigt sammansatt och att personer med kunskap om kooperation, 
ekonomi och samhällsliv bör ingå i styrelsen. 

Valberedningen för val av ägarombud ska beakta att ägarombuden som grupp ska vara allsidigt 
sammansatt och att de enskilda ägarombuden bör ha god lokal kännedom om valenhetens butiker 
och medlemmarnas förväntningar. 

NOMINERINGAR 

§ 25 Nominering av ägarombud
Medlem, som har förslag på ägarombud, ska senast den 31 december året före  valet av
ägarombud sker, lämna valberedningen för val av ägarombud uppgift om kandidatens namn och
adress samt vilken valenhet personen kandiderar för.

§ 26 Nominering av ledamot till föreningsstyrelsen
Medlem, som har förslag på ledamot till föreningsstyrelsen, ska senast den 15 januari, lämna
valberedningen för val av föreningsstyrelse uppgift om kandidatens namn och adress.

§ 27 Nominering av ledamot i valberedningarna
Medlem, som har förslag på ledamot till valberedningen för val av ägarombud respektive
valberedningen för val av föreningsstyrelsen, ska senast den 15 januari, lämna föreningsstyrelsen
uppgift om kandidatens namn och adress.

STYRELSEN 
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§ 28  Styrelsens ledamöter
Styrelsen består av lägst …... och högst …... ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. 
Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen ska ha inom den 
angivna ramen. Enligt föreningslagen måste det finnas minst tre ledamöter i styrelsen. 

Ledamöterna utses för en tid av två år till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under 
räkenskapsåret två år efter valet. Hälften av ledamöterna ska väljas varje år och om föreningen 
har ojämnt antal ledamöter ska antalet ledamöter som ska väljas avrundas uppåt till heltal 
vartannat år och avrundas nedåt till heltal övriga år. 

Styrelseledamot ska vara myndig och medlem i föreningen. 

Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande.  Ordföranden utses för en tid av ett år till dess 
att ordinarie stämma hållits under räkenskapsåret efter valet. Ordföranden får inte utses bland 
anställda i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har väsentligt 
intresse.  

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

§ 29  Beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett
styrelsebeslut är giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet.

Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen ska föras 
i nummerordning och förvaras på betryggande sätt. 

§ 30  Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen. Styrelsen ansvarar för föreningens
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

För den löpande förvaltningen anställer styrelsen en föreningschef/VD. Styrelsen ska utöva 
tillsyn över föreningschefens/VD:s förvaltning och årligen fastställa en instruktion för före-
ningschefen/VD. 

Styrelsen ska avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse. 

FÖRENINGSCHEFEN/ VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (VD) 

§ 31 Föreningschefens/VD:s uppgifter
Föreningschefen/VD har hand om den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet i
enlighet med gällande lag och dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut.
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FIRMATECKNING 
 
 
§ 32  Firmateckning 
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av firmatecknare som styrelsen utsett att två i 
förening teckna firman, samt av föreningschef/VD ensam beträffande åtgärder som hör till den 
löpande förvaltningen. 
 
 
 
 
REVISORERNA 
 
§ 33  Revisorerna 
 
För granskning av styrelsens och föreningschefens/VD:s förvaltning och av föreningens 
räkenskaper väljer den ordinarie stämman för en tid av ett år en auktoriserad revisor och en 
ersättare eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorn och ersättaren eller det registrerade 
revisionsbolaget väljs till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under räkenskapsåret efter 
valet. 
 
§ 34  Revisionen 
Revisorn ska verkställa revision enligt god revisionssed. 
 
Revisionsberättelse ska vara avgiven senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. Är 
föreningen moderförening i en koncern, ska 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.  
 
ÅRSREDOVISNING 
 
§ 35  Räkenskapsavslutning 
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 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. 
 
 
MOTIONER 
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§ 36  Motioner
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig
motion till styrelsen senast den 15 januari samma år stämman hålls. Motionen ska vara
egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt medlemsnummer och sin
adress.

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på föreningens höststämma ska lämna en 
skriftlig motion till styrelsen senast den 1 september samma år stämman hålls. 

STADGEÄNDRING, UTTRÄDE UR KF, UPPLÖSNING 

§ 37  Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker enligt vid var tid gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar.
Innan föreningen vidtar stadgeändring ska ändringsförslaget skickas till KF för godkännande.
En stadgeändring är inte giltig och får inte registreras utan KF:s godkännande.

§ 38  Utträde ur KF
Ett beslut att utträda ur KF är giltigt om det fattats av två stämmor i följd, varav minst en ska
vara ordinarie föreningsstämma, och beslutet på den senare av de båda stämmorna biträtts av
minst två tredjedelar av de närvarande samt KFs styrelse skriftligt underrättats om denna stämma
minst fjorton dagar innan stämman ska hållas.

§ 39  Föreningens upplösning
Föreningen ska träda i likvidation

– om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen eller
– om mer än hälften av det inbetalda insatskapitalet exklusive förlagsinsatskapital gått

förlorat och bristen inte fyllts inom tre månader efter det att förhållandet anmälts för
medlemmarna på en föreningsstämma.

Vid likvidation gäller följande: 
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 föreningen 
vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. 

Finns ytterligare tillgångar ska dessa efter föreningsstämmans beslut anslås till kooperativt eller 
allmännyttigt ändamål, som KF godkänt. 

Föreningens protokoll och årsredovisningar ska överlämnas till KF. 
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§ 40  Föreningslagen
I övrigt gäller vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar, ovan kallad föreningslagen.



Kooperativa Förbundets 

MÖNSTERSTADGAR 

för konsumentföreningar som är medlemmar i KF 

Bilaga 23b4



Introduktion 
DÄRFÖR MÖNSTERSTADGAR 

Mönsterstadgarna är gemensamt upprättade av konsumentföreningarna som är partners i 
Coop samhandel via sitt medlemskap i KF (”Konsumentförening”). Mönsterstadgarna ska 
vara ett stöd för Konsumentföreningarna när de upprättar och upprätthåller stadgar i linje 
med den gemensamma struktur som konsumentföreningarna fastställt för medlemskap i KF 
och partnerskap i Coop samhandel.  

KF har alltsedan 1908 fastställt mönsterstadgar för Konsumentföreningar med olika typer av 
besluts- och kontrollorgan. Mönsterstadgarna uppdateras löpande utifrån lagändringar och 
behov från Konsumentföreningarna. 

LAGEN OM EKONOMISKA FÖRENINGAR (”EFL”) 

Förutom vad som stadgas för medlemskap i KF och partnerskap i Coop samhandel, har varje 
föreningsstyrelse i Konsumentföreningarna ansvar för att de efterlever de lagregler som vid 
var tid gäller för deras verksamhet. Främst är det lagen om ekonomiska föreningar (”EFL”) 
som blir aktuell när det kommer till Konsumentföreningens stadgar. Mönsterstadgarna lyfter 
fram och preciserar regleringar som stadgarna måste innehålla enligt EFL samt vissa andra 
bestämmelser som ofta behövs. 

COOP SAMHANDEL 

En ömsesidig lojalitet är en förutsättning för en väl fungerande samhandel under gemensamma 
varumärken. Därför uppställs grundläggande krav för medlemskapet i KF:s stadgar. En Konsu-
mentförening som är medlem i KF ska därtill , förutom efterleva vid var tid gällande lagar och 
regler, följa vad som anges i KF:s Regler för Samhandel.   

För att upprätthålla det ömsesidiga ansvaret mellan Konsumentföreningarna har KF i uppgift 
att ansvara för uppföljning och regelefterlevnad.  

Konsumentföreningens stadgar ska, i enlighet med Internationella Kooperativa Alliansens 
(”IKAs”) värderingar och principer, föreskriva öppet medlemskap, partipolitisk och religiös 
obundenhet, demokratisk styrning och kontroll, att varje medlem har möjlighet att utöva infly-
tande över föreningen, insatsskyldighet för medlemmarna, del i överskott till medlemmarna i 
för-hållande till deras köp och betryggande konsolidering. 

För Konsumentförenings medlemskap i KF krävs; 

att 

att 

att 

stadgarna för Konsumentförening väsentligen överensstämmer med KF :s vid var tid 
gäl-lande och av KF:s stämma fastställda mönsterstadgar. 

Konsumentförenings stadgar innan de föreslås föreningsstämman godkänts av KF och 
att Konsumentföreningens stadgar ska föreskriva att stadgeändringar inte är giltiga och 
får inte registreras utan KF:s godkännande. 

Konsumentförening som bedriver detaljhandelsverksamhet anslutit sig till oc h 
efterlever KF:s Regler för Samhandel och gemensamma policyer och avtal. 



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

Vilket bland annat innebär 

att KF har rätt att inhämta ekonomiska underlag från föreningen såsom års -, delårsbokslut 
och månadsrapporter. KF ska även beredas insyn i föreningens dotterbolag.  

att Konsumentföreningen ska genomföra finansiell stresstest och vid behov genomföra de 
uppföljningsåtgärder som den finansiella stabilitetspolicyn föreskriver.  

att KF har att ange regler för samhandel inom KF  

att KF äger rätt att ange riktlinjer och regler för brukandet av KF :s varumärken. 

att Konsumentföreningen ska erlägga fastställda avgifter.  

Som partner i Coop samhandel ska Konsumentföreningen aktivt och lojalt delta i den ömsesidiga 
samhandelsverksamheten och arbeta i linje med gemensamma beslut i syfte att vara relevanta för 
Konsumentföreningarnas medlemmar och förverkliga konsumentkooperationens verksamhetsidé.  

KOMMENTARER OCH INSTRUKTIONER 

Efter en paragraf i stadgarna följer en förklarande text. Vissa delar innehåller även en kommentar 
om paragrafen är obligatorisk att ha med i stadgarna . I de fall det anges att en paragraf är obliga-
torisk tar det sikte på regler som är specifika och gemensamma för alla föreningar , tex för att 
medlemmar ska behandlas likadant oavsett vilken förening de tillhör. Många andra paragrafer är i 
praktiken tvingande på grund av att tex EFL kräver att viss information anges i stadgarna. Men 
detta säkerställer vardera förening, med ledning från de förklarande texterna och med stöd från 
KF Juridik.  

Text inom hakparentes ([…]) innebär att det är valbart och att föreningarna särskilt noggrant be-
höver se över detta för att anpassa texten til l  föreningens behov.  



STADGAR 
för 

[FÖRENING] 
antagna den [*] 
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§ 1. FIRMA 
Föreningens firma är ............................................. ekonomisk förening. 

 

§ 2. SÄTE 
Föreningens styrelse har sitt säte i .............................................kommun i ………………….. län. 

 

§ 3. FÖRENINGENS SYFTE & ÄNDAMÅL 
Föreningens övergripande syfte är att förverkliga den svenska konsumentkooperationens verksamhetsidé - 
att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna och göra det möjligt för medlemmar att i sin konsumtion bidra 
till en hållbar utveckling. 

Föreningens ändamål är att främja sina medlemmars hushållsekonomi. 

Föreningen är en sammanslutning av konsumenter i .............................................. 

Föreningen är medlem i Kooperativa Förbundet ekonomisk förening org. nr 702001–1693 (”KF”) och är 
därigenom delaktig i den gemensamma samhandeln (”Coop Samhandel”).  

 

§ 4. FÖRENINGENS VERKSAMHET 
Föreningen ska bedriva kooperativ detaljhandel.  

En huvudsaklig del av föreningens verksamhet ska vara kooperativ detaljhandelsverksamhet under varu-
märke som inrättats för Coop Samhandel.  

Föreningen kan även driva annan verksamhet under annat varumärke som inte står i strid med och/eller 
motverkar föreningens huvudsakliga ändamål och verksamhet.  

Föreningens kooperativa verksamhet kan även bedrivas i ett dotterföretag till föreningen, ett företag som 
föreningen är delägare i, om även övriga delägare är ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska juri-
diska personer med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller ett helägt dotterföretag 
till ett sådant företag som angivits ovan.  

Föreningen ska i alla avseenden vara partipolitiskt och religiöst obunden. 

§ 5. VERKSAMHETENS FINANSIERING M.M. 
Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer. 
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Föreningen ska bygga upp och vidmakthålla ett eget kapital som tryggar dess långsiktighet, oberoende och 
utveckling. Finansieringen sker med insatskapital och   överskott som bildas i verksamheten samt med inlå-
ning. Inlåning kan även ske från medlemmarna. 

 

§ 6. MEDLEMSKAP 

6.1. ANTAGANDE AV MEDLEM 
Till medlem antas den, även juridisk person, som kan förväntas deltaga i föreningens kooperativa verksam-
het och bidra till föreningens ändamål.  

Ansökan om inträde ska vara skriftlig eller ske via ett därför upprättat digitalt verktyg. Styrelsen har rätt att 
pröva ansökan om medlemskap.  

6.2. INVESTERANDE MEDLEM 
Föreningen kan anta investerande medlemmar.  

Styrelsen fastställer villkoren för investerande medlemmar.  

Som investerande medlem kan antas den som inte avser att delta i föreningens kooperativa verksamhet, men 
vill understödja denna finansiellt. Som ytterligare krav för antagande som investerande medlem krävs [*].  

Investerande medlem ska erlägga en insats om minst [*] kronor eller högst [*] kronor. En investerande med-
lem äger ej utträda och återfå sin insats tidigare än [*] år efter inträdet.  

Investerande medlem äger erhålla [*]% insatsränta innan övriga medlemmar erhåller återbäring eller insats-
ränta.  

6.3. FÖRVÄRV AV MEDLEMS ANDEL GENOM BODELNING, ARV ELLER TESTA-
MENTE 

Har medlems andel övergått till annan på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren efter 
anmälan inträda i medlemmens ställe, om förvärvaren uppfyller förutsättningarna i 6.1 § och inte grund för 
medlemskapets avslutande enligt § 6.12 föreligger. 

Anmälan om inträde ska göras före den tidigare medlemmens avgång. Medlems dödsbo utövar den avlidnes 
rättigheter och fullgör dennes skyldigheter intill dess annan inträtt i dennes ställe eller dödsboet avgått. 

6.4. INSATS 
Medlemmar ska delta med en insats om 100 kronor. Överinsatser accepteras.  

Insatsen kan betalas enligt styrelsens beslut genom kontant betalning, intjänade poäng, ianspråktaganden av 
efterlikvid, återbäring, insatsutdelning eller annan gottgörelse. Vid utebliven betalning av insatsen efter sex 
månader efter ansökan, förfaller medlemskapet utan att § 6.11 ska tillämpas.   
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6.5. MEDLEMS SKYLDIGHETER 
Medlem ska ta del av och efterleva föreningens stadgar samt deltaga i och främja föreningens ändamål, verk-
samhet och utveckling. 

6.6. MEDLEMSPROGRAM 
Föreningarna som är del i Coop samhandel har ett gemensamt medlemsprogram. Det innebär att förening-
arnas medlemmar (som inte väljer att avstå från medlemsprogrammet) är anslutna till medlemsprogrammet. 
Fullständiga villkor för medlemsprogrammet fastställs av KF eller den KF sätter i sitt ställe, och finns publi-
cerade på coop.se. På uppdrag av föreningarna hanterar KF:s dotterbolag Coop Sverige AB medlemspro-
grammet. 

Inskränkningar i medlemmens rättigheter och möjlighet att utöva sitt medlemskap kan uppställas fram till 
det att den obligatoriska insatsen finns på insatskontot. 

Medlem godkänner villkoren i medlemsprogrammet genom inträde i föreningen. 

Föreningen har via KF uppdragit till Coop Sverige AB att tillhandahålla och administrera medlemsregister 
och de medlemsförmåner som erbjuds medlem genom medlemsprogrammet. Medlem har bland annat rätt 
att samla och nyttja poäng utifrån sin delaktighet i den kooperativa verksamheten, ta del av medlemskam-
panjer, personliga erbjudanden och rabatter.  

6.7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Medlemsregister 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av medlemmens personuppgifter. Behandling av 
medlems personuppgifter är en förutsättning för fullgörande av föreningens skyldigheter enligt dessa stad-
gar. Exempel på personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. 
Personuppgifter skapas också som ett resultat av medlems inköp i en Coop-butik, registrering av köp 
och/eller medlemskort. Personuppgifterna behandlas bland annat för ändamålen att kunna föra medlemsre-
gister, administrera föreningsverksamheten, marknadsföra föreningens tjänster och medlemsförmåner samt 
för analys av verksamheten och medlemsaktiviteter i syfte att anpassa föreningens tjänster och vidareut-
veckla föreningens verksamhet. 

Medlemsprogram 

För de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för medlemsprogrammet är Coop Sverige AB 
personuppgiftsansvarig. Information om dessa behandlingar finns i medlemsvillkoren för medlemsprogram-
met samt i Coops integritetspolicy på coop.se.  

De personuppgifter som behandlas kan komma att delas med andra bolag och föreningar inom Kooperat-
ionen eller med externa samarbetspartners och leverantörer. All utlämning sker enligt lag och personuppgif-
ter kommer inte att användas för andra ändamål än vad som informerats om.  

Behandling av personuppgifter görs bara om detta är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med be-
handlingen och det är viktigt att medlemmens integritet alltid respekteras.  Därför uppmärksammas om 
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några av medlemmens rättigheter: 

• Medlem kan begära att behandlingen av dennes uppgifter, utöver de som krävs enligt EFL, upphör, 
innebärande att kopplingen mellan medlemskapet i föreningen och medlemsprogrammet avslutas. 
(För upphörande av behandling av samtliga personuppgifter krävs utträde ur föreningen.) 

• Medlem har rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om hen. 

• Medlem har vidare rätt att begära att få personuppgifter rättade eller raderade. 

• Medlem har rätt att invända mot viss personuppgiftsbehandling, så som direktmarknadsföring (ny-
hetsbrev eller annan information om medlemsförmåner och medlemsaktiviteter som skickas ut). 

Medlems personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet. Enligt lag fö-
religger skyldighet att spara vissa personuppgifter i föreningens medlemsförteckning i sju år efter att före-
ningsmedlemskapet upphört. 

För fullständig information om hur medlemmens personuppgifter behandlas går att läsa mer om i Coops in-
tegritetspolicy som återfinns på coop.se. 

6.8. MEDLEMS RÄTTIGHET ATT DELTA I BESLUT, INNEHAVA FÖRTROENDE-
UPPDRAG  

Medlem som uteslutits, begärt utträde eller inte inom angiven tid har erlagt obligatorisk insats till sitt insats-
konto, äger inte rätt att delta i föreningens beslut eller inneha förtroendeuppdrag.  

6.9. MEDLEMS EKONOMISKA ANSVAR  
Medlem svarar endast med medel innestående på insats- och förlagsinsatskonto samt förfallet men ännu ej 
betalt insatsbelopp, för föreningens förpliktelser. 

6.10. MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE 
Medlemskapet är personligt och kan inte övergå till annan, utöver vad som framgår av punkt 6.3.  

6.11. UTTRÄDE 
Medlem har rätt att begära att få utträda ur föreningen. Utträde sker per räkenskapsårets slut (den 31 decem-
ber). 

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. 

Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto när det gått minst sex måna-
der från utträdet. Insats återbetalas endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade medel och utan att 
kränka medlemmarnas lika rätt. Under ett räkenskapsår får inte mer än fem procent av föreningens insats-
kapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall.  
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6.12. UTESLUTNING 
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller ut-
veckling eller som missbrukar sitt medlemskap eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas genom 
beslut av styrelsen. Före sådant beslut ska medlemmen underrättas skriftligt och ges tillfälle att yttra sig. 

Uteslutning kan även ske av medlem som under en ansenlig tid inte deltagit i föreningens kooperativa verk-
samhet. Vad som anses vara en ansenlig tid beslutas av styrelsen.  

Vid uteslutning överförs medlemmens tillgodohavande hos föreningen till reservfonden. 

§ 7. MEDLEMSKAPITAL OCH FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT 

7.1. INSATS, INSATSKONTO 
Varje medlem har ett insatskonto för den obligatoriska insatsen. Insatskontot kan ökas genom kontant be-
talning samt genom överföring av medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 8. 

7.2. MEDLEMSKONTO 
Till medlemskontot förs medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning enligt § 8, vilka inte ska 
föras till insatskontot. Efter styrelsens beslut kan inköpsrelaterad bonus föras till medlemskontot. Till detta 
konto kan även uppsagda medel föras från insatskontot.  

Medlemskontot får ökas endast genom medel som tillförs kontot enligt bestämmelserna i dessa stadgar. 

Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsens beslut. Räntan tillgodoförs kontot. Medlen utbetalas vid 
anfordran. 

7.3. MEDLEMSAVGIFT 
Föreningsstämman har möjlighet att besluta, om föreningens ekonomiska situation kräver, att varje medlem 
ska betala en medlemsavgift om maximalt 1000 kronor till föreningen. Avgiften beslutas av föreningsstäm-
man. Medlemsavgiften ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.  

7.4. FÖRLAGSINSATSER 
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. För förlagsinsatserna ska 
gälla vad styrelsen i enlighet med EFL beslutar. Utdelning å förlagsinsats kan ske enligt § 8. 

Förlagsinsatser får tillskjutas även av andra än medlemmar. 

§ 8. FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT 
Redovisade överskottsmedel fördelas efter att balanserad förlust har täckts, enligt följande grunder i nämnd 
ordningsföljd så långt kapitalet räcker för respektive punkt i sin helhet: 

1. Minst fem procent av nettoöverskottet för året avsätts till reservfonden. 
2. Det inbetalda förlagsinsatskapitalet får utdelning enligt vad som anges i utfärdade förlagsan-

delsbevis. 
3. Det inbetalda insatskapitalet får utdelning efter beslut av ordinarie föreningsstämma, varvid 
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investerande medlemmar erhåller en utdelning som överstiger övriga medlemmars utdelning 
med [*] procent. 

4. Återstående överskott kan, efter förslag från styrelsen, delas ut till medlemmarna i förhål-
lande till gjorda köp. 

Styrelsen meddelar vilka köp som utgör underlag för beräkning av medlemmens del i överskottet och anvi-
sar hur köpen ska styrkas. 

De medel som en medlem erhåller vid överskottsfördelning enligt ovan förs till insatskontot eller medlems-
kontot enligt stämmans beslut. 

§ 9. FÖRENINGENS BESLUTS- OCH KONTROLLORGAN 
Föreningens besluts- och kontrollorgan är: [Ägarombud], Föreningsstämman, Föreningsstämmans valbered-
ning, [Föreningsstämmans valberedning för val av ägarombud], Revisorer, Föreningsstyrelsen, samt [För-
eningschefen/Verkställande direktören (VD)]. 

9.1. VALBARHET 
[Ägarombud] 

[Endast myndig medlem som har betalt den obligatoriska insatsen och deltagit i föreningens kooperativa 
verksamhet under föregående verksamhetsperiod, samt ej är juridisk person, underårig, i konkurs eller har 
förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, är valbar till ägarombud eller dess ersättare, om inte annat före-
skrivs i lag eller dessa stadgar. Person, som är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag 
där föreningen har väsentligt intresse kan inte väljas till ägarombud. Bedömning ska ske inför varje ägarom-
budsval och dokumenteras. 

Ombud till föreningsstämman och deras ersättare kan inte ingå i föreningsstämmans valberedning för val av 
ägarombud.] 

 

Styrelse och andra föreningsorgan 

Var och en som inte är juridisk person, underårig, i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabal-
ken kan nomineras för val till föreningens styrelse eller andra föreningsorgan. Person som föreslås för val till 
föreningens organ ska vara oberoende, opartisk och inga särskilda omständigheter som kan rubba dennes 
förtroende i dessa avseenden ska föreligga. Person, som är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag 
eller företag där föreningen har väsentligt intresse kan inte av föreningsorgan väljas till ledamot av något av 
föreningens organ. Bedömning ska ske inför varje val och dokumenteras. Detsamma gäller revisor. 

§ 10.  FÖRENINGENS MEDLEMSDEMOKRATISKA ORDNING 
Föreningens medlemmar deltar själv eller genom ombud vid föreningens stämma.  

Föreningens medlemmar representeras via ägarombud vid föreningens stämma.  
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10.1. REPRESENTATIV ORDNING 
Om en representativ ordning ska gälla för föreningen, har styrelsen att fastställa valenheter. Valenheterna 
ska anges med utgångspunkt i föreningens butiksnät och eftersträva att en jämn och likvärdig medlemsrepre-
sentation uppnås. Styrelsen ska i samband med fastställande av valenheter även bestämma antalet ägarom-
bud (och eventuella ersättare) per valenhet samt om samtliga ägarombud ska vara stämmodelegater. 

Om inte samtliga ägarombud ska vara stämmodelegater har ägarombuden inom respektive valenhet att inom 
sig, utifrån antal röster och lämplighet, utse en stämmodelegat för valenheten. Om ägarombuden inte kan 
enas om vem som ska vara stämmodelegat för valenheten ska frågan avgöras av valberedningen för ägarom-
bud. 

För det fall att styrelsen beslutar om en representativ ordning ska nedan punkter äga tillämpning avseende 
ägarombud. 

10.1.1. VAL AV ÄGAROMBUD 
Styrelsen ska vid behov upprätta en valordning eller utfärda de övriga riktlinjer och kriterier som styrelsen 
anser krävs för genomförandet av val av ägarombud i enlighet med dessa stadgar. 

Ordinarie val av ägarombud ska hållas innan ordinarie föreningsstämma jämna år, senast [sista februari] in-
nan ordinarie föreningsstämma. Valet kan ske elektroniskt via Internet, förutsatt att medlemmens rätt till 
information och röstmöjlighet därvid inte inskränks. Valet ska för varje valenhet omfatta val av ägarombud 
samt ersättare, samt vid fysiska möten även val av mötesordförande, sekreterare och två protokolljusterare. 

Den som fått flest röster anses vald. Vid lika röstantal avgörs valet genom lottning. 

Ägarombud och ersättare väljs för tiden från nästkommande ordinarie årsstämma fram till och med ut-
gången av den ordinarie årsstämma som infaller efter nästkommande val av ägarombud.  Avgår ett ägarom-
bud under mandatperioden inträder ersättare. Styrelsen fastställer i vilken ordning ersättare inträder vid före-
ningsstämman utifrån utfallet i ägarombudsvalet. 

Vid avsaknad av ägarombud för enskild valenhet kan föreningsstyrelsen utlysa fyllnadsval.  Fyllnadsval ska 
ske senast fyra veckor före föreningsstämma. Röstningsförfarandet ska genomföras på samma sätt som vid 
ordinarie val av ägarombud. 

I stället för att utlysa fyllnadsval kan föreningsstyrelsen vid avsaknad av ägarombud för enskild valenhet utse 
tillförordnat ägarombud. Ett tillförordnat ägarombud har samma uppgifter som ett valt ägarombud. Ett till-
förordnat ägarombud kan inte vara stämmodelegat på föreningsstämman. 

Val av ägarombud sker innan föreningens ordinarie årsstämma, men de valda ägarombuden representerar 
inte medlemmarna vid den efterföljande årsstämman. Detta för att befintliga ägarombud är bäst rustade att 
exempelvis besluta om ansvarsfrihet och bedöma ledningens förvaltning av föreningen. De valda ägarombu-
den tillträder således sitt uppdrag vid samma tidpunkt som den vid årsstämman valda styrelseledamöterna.  
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10.1.2. KALLELSE TILL ÄGAROMBUDSVAL 
Kallelse till val av ägarombud får utfärdas tidigast fyra veckor före, och senast två veckor före, valet äger 
rum. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla val som ska förekomma i samband med val av ägarombud anges i kal-
lelsen. 

Kallelse till val av ägarombud sker genom anslag i föreningens kooperativa försäljningsställen inom fören-
ingsområdet samt genom anslag på föreningens webbplats enligt styrelsens beslut. På samma sätt lämnas öv-
riga meddelanden till medlemmarna. Om styrelsen anser det lämpligt, kan en kallelse eller ett meddelande 
dessutom tillkännages genom annons i dagspress, digitalt medlemsverktyg (typ app), brev eller e-post. 

10.1.3. DELTAGARE VID VAL AV ÄGAROMBUD 
Varje medlem som betalt den obligatoriska insatsen, och som inte redan deltagit i val av ägarombud vid an-
nan valenhet under samma valperiod och som kan uppvisa giltigt medlemsbevis har rätt att delta vid val av 
ägarombud. 

Om val av ägarombud sker vid fysiskt möte kan medlem (under de förutsättningar som angivits ovan) delta 
personligen, genom ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Endast medlemmens make, maka, part-
ner, sambo eller annan medlem får vara ombud.  

En medlem som är juridisk person får delta i val genom ombud, som inte är medlem.  

Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten får 
inte vara äldre än ett år. Ombudet ska också kunna visa sin huvudmans medlemsbevis. 

Varje medlem, ställföreträdare och ombud har yttranderätt och förslagsrätt samt rätt att delta i beslut med 
en röst. Ledamöter av styrelsen, VD eller representant för denne samt revisorerna har, även om de inte till-
hört valenheten, rätt att närvara vid fysiskt möte för val av ägarombud. 

Sker val av ägarombud elektroniskt via Internet har inte medlem rätt att delta i valet genom ombud. 

10.1.4. PROTOKOLL 
Protokoll från förrättat val av ägarombud ska innehålla fullständig uppgift om namn, medlemsnummer och 
adress för de personer som valts till ägarombud. 

Justerat protokoll ska sändas till VD senast en vecka efter det att valet slutförts. En samlad redovisning av 
valda ägarombud ska meddelas medlemmarna senast två veckor efter att samtliga val av ägarombud slut-
förts. 

Om val av ägarombud sker elektroniskt via Internet ska två centrala valkontrollanter utses av föreningssty-
relsen med uppgift att protokollföra valet samt kontrollera valförfarandet och att valresultatet är rättvisande. 
En eller flera av ägarombudsvalet utsedd justerare ska justera protokollet jämte ordförande vid ägarom-
budsvalet. 

10.1.5. ÄGAROMBUD 
Styrelsen fastställer arbetsordning för ägarombuden. 
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10.1.6. ENTLEDIGANDE AV ÄGAROMBUD 
Styrelsen kan entlediga ett ägarombud (eller ersättare) från samtliga uppgifter i en   valenhet om ägarombudet 
(respektive ersättaren) enligt styrelsens bedömning 

1. inte uppfyller ställda kriterier för uppdraget, eller 
2. riskerar att skada föreningen, KF eller Coop eller relationen till aktuell butik i valenheten. 

Om entledigande sker med stöd av denna bestämmelse ska styrelsen lämna rapport därom vid närmast på-
följande föreningsstämma. 

§ 11.  FÖRENINGSSTÄMMAN 

11.1. DELTAGARE VID FÖRENINGSSTÄMMAN 
Direkt representation 

Varje medlem som kan uppvisa giltigt medlemsbevis har rätt att delta vid föreningsstämmorna. Medlem kan 
delta personligen, genom ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Styrelsens ledamöter, förenings-
chef/VD och revisorerna ska närvara vid föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger. De har ytt-
randerätt, förslagsrätt och rösträtt förutsatt medlemskap samt att jäv inte föreligger. 

Endast medlemmens make, maka, partner, sambo eller annan medlem får vara ombud. En medlem som är 
juridisk person får dock ha ett ombud, som inte är medlem. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. 

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Ombudet ska också 
visa sin huvudmans medlemsbevis. 

Representativ ordning  

Föreningsstämman utgörs av ägarombud eller stämmodelegater som utsetts bland valda ägarombud. De be-
slutar för samtliga medlemmars räkning. Varje ombud har en röst vid stämman. Styrelsens ledamöter, för-
eningschef/VD och revisorerna ska närvara vid föreningsstämmorna om inte synnerliga skäl föreligger. De 
har yttranderätt och förslagsrätt men inte rösträtt. 

11.2. ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
Ordinarie föreningsstämma hålls senast den 30 juni. Stämman hålls på den ort där föreningens styrelse har 
sitt säte. Styrelsen kan dock besluta att stämman ska hållas på annan ort inom föreningens verksamhetsom-
råde. Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare. 
2. Fastställande av röstlängd. 
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning. 
4. Fastställande av dagordning. 
5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och konsumentko-

operationen i övrigt. 
6. Framläggande av årsredovisningen för föreningen samt, om föreningen är moderförening i 

en koncern, av koncernredovisningen. 
7. Framläggande av revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernrevisionsberättelsen. 
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8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt i moderförening, koncernresultat- och 
koncernbalansräkningarna. 

9. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och [föreningschef/VD].  
11. Fastställande av instruktion till valberedningen. 
12. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för före-

ningens ledning. 
13. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen. 
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. 
15. [Val av styrelseordförande.] 
16. Val av ledamöter i styrelsen. 
17. Val av revisor och ersättare. 
18. Val av valberedning. 
19. [Val av valberedning för ägarombud.]  
20. [Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig.] 
21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden. 
22. Motioner. 
 
 

11.3. FÖRENINGENS HÖSTSTÄMMA 
Styrelsen ska kalla till ytterligare en föreningsstämma under perioden oktober-december (”Höststämma”). 
Enligt stadgeenlig ordning väckta motioner samt eventuella ärenden från styrelsen kan behandlas vid Höst-
stämma. 

11.4. EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  
Extra föreningsstämma ska hållas, om 

1. styrelsen beslutar det, eller om 
2. revisorn eller 
3. en minoritet av minst 1/10 av röstberättigade medlemmar eller 
4. [en minoritet av minst 1/10 av samtliga ägarombud begär det.]  

Begäran från revisor, medlemsminoritet eller ägarombudsminoritet ska vara skriftlig och ange   för vilket än-
damål stämman ska hållas. Inom fjorton dagar från det att sådan begäran kommit, ska styrelsen utfärda kal-
lelse. 

11.5. KALLELSER OCH ANDRA MEDDELANDEN 
Kallelse till ordinarie, extra föreningsstämma och Höststämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman 
och senast två veckor före stämman. 

Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden som ska förekomma på stämman ska anges i kallelsen. 

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev eller e-post till varje stämmodelegat. Om styrelsen anser det 
lämpligt, kan både kallelser och andra meddelanden i stället tillkännages genom annons i [ange dagspress] 
eller anslag i föreningens kooperativa försäljningsställen (butiker som drivs under varumärke som ägs 
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gemensamt med övriga konsumentföreningar via KF) och på föreningens webbplats. 

11.6. BESLUT VID FÖRENINGENS STÄMMOR [SAMT VID VAL AV ÄGAROM-
BUD] 

Stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna, såvida inte EFL 
eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. 

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av mötesordföran-
den och val genom lottning. Röstning sker öppet. Val ska dock förrättas genom sluten röstning om någon 
begär det. Efter styrelsens beslut kan poströstning genomföras i enlighet med gällande lagstiftning avseende 
ekonomiska föreningar. 

§ 12.  STÄMMOPROTOKOLL 
Stämmoprotokoll ska justeras av stämmans sekreterare, ordförande och en av stämman utsedd justerare. 

§ 13. VALBEREDNING 
Ordinarie föreningsstämma utser, och styrelsen föreslår, dels en valberedning för beredning av val av för-
eningsstyrelse, med minst tre och högst sju ledamöter, samt i förekommande fall en valberedning för bered-
ning av val av ägarombud med det antal ledamöter som stämman fastställer. Stämman fastställer i samband 
med valet hur många ledamöter respektive valberedning ska ha inom den angivna ramen. 

Till respektive valberedning ska utses ledamöter med erforderlig erfarenhet och kompetens för att kunna 
fullgöra valberedningens uppdrag. I varje valberedning ska både män och kvinnor vara representerade. och 
utgöra en god representation för föreningens upptagningsområde och medlemsunderlag. Styrelsen föreslår 
instruktion för valberedningen att fastställas vid stämma. Frånträder ledamot sitt uppdrag under mandatti-
den ska styrelsen utse ersättare efter förslag från valberedningen. 

13.1. VALBEREDNINGENS UPPDRAG 
Föreningsstämmans valberedning ska lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. 

Föreningsstämmans valberedning ska föreslå lämpliga kandidater till ledamöter i föreningsstyrelsen med be-
aktande av behovet av styrelsens kompetens, med utgångspunkt i föreningens verksamheter och särskilt av-
seende kooperativ samhandel. Vidare ska föreningsstämmans valberedning beakta att föreningsstyrelsen bör 
utgöra en god representation av medlemmar och upprätthålla en jämn könsfördelning och i övrigt följa de 
instruktioner till valberedningen som fastställs på stämman efter förslag från styrelsen.  

[Valberedningen för beredning av val av ägarombud ska beakta att ägarombuden som grupp ska vara allsi-
digt sammansatt med en jämn könsfördelning och utgöra en god representation för medlemmarna inom val-
enheten genom god lokal kännedom om valenhetens butiker och medlemmarnas förväntningar.]  

§ 14.  NOMINERING 
Alla nomineringar till förtroendevalda uppdrag ska ske öppet avseende vem som är nominerad, motivering 
samt information om den nominerade. Styrelsen ska tillse att dessa redovisas transparent i god tid inför re-
spektive val.  
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14.1. NOMINERING AV ÄGAROMBUD  
Medlem, som har förslag på ägarombud, ska senast den 31 december året före valet av ägarombud sker, 
lämna valberedningen för val av ägarombud uppgift om kandidatens namn och adress samt vilken valenhet 
personen kandiderar för. 

14.2. NOMINERING AV LEDAMOT TILL FÖRENINGSSTYRELSEN 
Medlem, som har förslag på ledamot till föreningsstyrelsen, ska senast den 15 januari, lämna valberedningen 
för val av föreningsstyrelse uppgift om kandidatens namn och adress. 

14.3. NOMINERING AV LEDAMOT I VALBEREDNING(ARNA) [VALBERED-
NING ÄGAROMBUD FÖR DET FALL ATT FÖRENINGEN HAR EN REPRESEN-
TATIV ORDNING] 

Medlem, som har förslag på ledamot till [valberedningen för val av ägarombud samt i förekommande fall] 
valberedningen för val av föreningsstyrelsen, ska senast den 15 januari, lämna föreningsstyrelsen uppgift om 
kandidatens namn och adress. 

§ 15.  STYRELSEN 

15.1. STYRELSENS LEDAMÖTER 
Styrelsen består av lägst [3] och högst [ ] ledamöter [samt högst [ ] ersättare], som väljs av ordinarie före-
ningsstämma. 

Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter styrelsen ska ha inom den angivna ramen.  

Ledamöterna utses för en period som löper fram till att ordinarie föreningsstämma hållits under det räken-
skapsår som inträder två år efter valet. Vid den årliga ordinarie föreningsstämman ska hälften av styrelsele-
damöterna väljas. (Har styrelsen ojämnt antal ledamöter ska antalet ledamöter som ska väljas avrundas uppåt 
till heltal vartannat år och avrundas nedåt till heltal övriga år.) 

Lämplighetsprövning av nominerade styrelseledamöter och ordförande ska genomföras av valberedningen 
inför val. 

[Föreningsstämman/Styrelsen] väljer styrelsens ordförande. Ordföranden utses för en tid av ett år till dess 
att ordinarie stämma hållits under räkenskapsåret efter valet.  

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

15.2. BESLUTFÖRHET 
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett styrelsebeslut 
är giltigt om mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna, förutsatt att deras röstetal uppgår till 
minst en tredjedel av styrelsens totala röstetal, är ense om beslutet. 
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15.3. STYRELSEPROTOKOLL 
Styrelsens protokoll ska justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen ska föras i nummer-
ordning och förvaras på betryggande sätt. 

15.4. STYRELSENS UPPGIFTER 
Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsen. 

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta in-
nebär bland annat att styrelsen är ansvarig för att föreningens verksamhet sker i enlighet med vid var tid gäl-
lande lagstiftning och för den gemensamma samhandeln fastställda regelverk. 

För den löpande förvaltningen får styrelsen utse en [föreningschef/VD]. Styrelsen ska i sådana fall utöva 
tillsyn över [föreningschefens/VDs] förvaltning och årligen fastställa en instruktion för [föreningschef/VD]. 

Styrelsen ska avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse. 

15.5. UPPGIFTER [FÖRENINGSCHEF / VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR] 
För det fall att styrelsen har utsett en VD, har VD hand om den löpande förvaltningen av föreningens verk-
samhet i enlighet med gällande lag, dessa stadgar samt föreningsstämmans och styrelsens beslut. [Har För-
eningschef utsetts istället för VD ska motsvarande gälla.] 

15.6. FIRMATECKNING 
Föreningens firma ska som huvudregel tecknas, förutom av styrelsen, av firmatecknare som styrelsen utsett 
att två i förening teckna firman, samt av VD ensam beträffande åtgärder som hör till den löpande förvalt-
ningen. 

§ 16.  REVISORER 
För granskning av styrelsens och Föreningschefens / VD:s förvaltning samt av föreningens räkenskaper väl-
jer den ordinarie stämman för en tid av [ett] år en auktoriserad revisor och en ersättare eller ett registrerat 
revisionsbolag. Revisorn och ersättaren eller det registrerade revisionsbolaget väljs till dess att ordinarie före-
ningsstämma hållits under räkenskapsåret efter valet. 

16.1. REVISIONEN 
Revisorn ska verkställa revision enligt god revisionssed. 

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

Om revisorn har något att anmärka mot styrelsens, en enskild styrelseledamots eller [föreningschefs/VDs] 
förvaltning, ska den som anmärkningen riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
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Förslag till nya mönsterstadgar, 2022-03-21 
 

 

§ 17.  ÅRSREDOVISNING 
Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. 

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

Styrelsen och [föreningschef/VD] ska minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma lämna sin årsredo-
visning till revisorerna. Om föreningen är moderförening i en koncern, ska även koncernredovisning upprät-
tas per den 31 december och lämnas till revisorerna inom samma tid som moderföreningens årsredovisning. 

§ 18.  MOTIONER 
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig motion eller 
skicka via e-post på angiven adress till styrelsen senast den [15 januari] samma år som stämman hålls. Mot-
ionen ska vara egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt medlemsnummer och sin 
adress. 

Medlem som vill ha ett ärende behandlat på föreningens höststämma ska lämna en skriftlig motion till styrel-
sen senast den 1 september samma år stämman hålls. 

§ 19.  ANNAN FRAMSTÄLLNING 
Om medlem skriftligen framlägger ett förslag, ett önskemål eller ett klagomål för styrelsen, är styrelsen skyl-
dig att undersöka saken och lämna medlemmen ett skriftligt svar. 

§ 20.  STADGEÄNDRING 
Ändring av dessa stadgar sker enligt vid var tid gällande lagstiftning för ekonomiska föreningar. Innan för-
eningsstyrelsen underställer föreningsstämman ska ändringsförslaget godkänts av KF. En stadgeändring är 
inte giltig och får inte registreras utan KF:s godkännande. 

§ 21.  FUSION 
Senast två månader inför ett beslut om att föreningen ska fusioneras ska KF styrelse informeras. 

§ 22.  UTTRÄDE UR KF 
Ett beslut att utträda ur KF är giltigt om det fattats av två stämmor i följd, varav den andra stämman ska 
vara ordinarie föreningsstämma, och beslutet på den senare av de båda stämmorna biträtts av minst två tred-
jedelar av de närvarande samt KFs styrelse skriftligt underrättats om att utträdesfrågan ligger på agendan för 
stämman minst fjorton dagar innan den första stämman ska hållas. 

§ 23.  FÖRENINGENS UPPLÖSNING 
Föreningen ska träda i likvidation 

– om likvidationsplikt föreligger enligt EFL eller 
– om mer än hälften av det inbetalda insatskapitalet exklusive förlagsinsatskapital gått förlorat och 

bristen inte fyllts inom tre månader efter det att förhållandet anmälts för medlemmarna på en 
föreningsstämma. 
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Förslag till nya mönsterstadgar, 2022-03-21 
 

 

Vid likvidation gäller följande: 

Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts, ska av överskottet först förlagsinsatserna återbetalas 
till förlagsandelsinnehavarna och, om något därefter återstår, medlemsinsatserna återbetalas till medlem-
marna. 

All återbetalning sker med lika inbördes rätt mellan förlagsandelsinnehavarna respektive medlemmarna i 
proportion till deras tillgodohavanden på respektive insatskonton hos föreningen vid tidpunkten för likvi-
dationsbeslutet. 

Finns ytterligare tillgångar ska dessa efter föreningsstämmans beslut anslås till kooperativt eller allmännyttigt 
ändamål, som KF godkänt. 

Föreningens protokoll och årsredovisningar ska överlämnas till KF. 

§ 24.  FÖRENINGSLAGEN 
I övrigt gäller vid var tid gällande lag om ekonomiska föreningar, ovan kallad ”EFL”. 
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Förord 
Det är en speciell känsla att blicka tillbaka på verksamhetsåret 2021. Det är ett år som började och 
slutande med pandemins hårda grepp om vårt land. Sådant som till en början sågs som tillfälliga 
undantag, kom under 2021 att bli en del av vår vardag. Därför är jag full av beundran inför alla de 
människor som gjort avgörande insatser i såväl sjukvården som servicesektorn. Många av våra 
anställa på butiksgolvet har fått dra ett extra tungt lass för att vår kärnverksamhet ska kunna 
fungera. Det är tack vare alla våra medarbetare som vi tillsammans inom Coop har hanterat 
utmaningarna så väl under det här året. Och det har varit ett mycket händelserikt år. 
 
Jag tänker med stolthet på lanseringen av Coops hållbarhetsdeklaration som bäst kan beskrivas 
som första hjälpen för dig som vill äta mer hållbart. Med denna applikation i mobilen kan kunderna 
skanna en varas streckkod och då få se varans avtryck utifrån tio områden som rör klimat, miljö 
och samhälle. Bland annat kan man se hur djuromsorgen varit, om den biologiska mångfalden kan 
ha påverkats vid tillverkningen eller hur arbetsförhållandena varit vid produktionen. Denna 
kunskap ger våra medlemmar och kunder konsumentmakt. Deras medvetna val får påverkan på 
produktionskedjan och utbudet av varor.   
 
Vår kooperativa historia visar att vi är som mest framgångsrika när vi med innovationer i affären 
möter nya behov i samhället och hos våra medlemmar. Hållbarhetsdeklaration kommer att finnas 
på framtidens tidslinje över kooperation som föregångare. Viktigt att vi fortsätter i den andan. 
Kooperation är att lösa behov, äga tillsammans, göra ekonomisk nytta, agera långsiktigt och ta 
ansvar. 
 
Sommarens IT-attack var tuff. Det angrepp som Coop utsattes för visar på en sårbarhet men även 
på möjligheter som ges genom våra tekniska framsteg. Trots att kassasystemet var nedstängt, 
kunde köp genomföras med appen Scan & Pay. Men mitt i vår utsatthet påminde IT-attacken om 
hur viktiga vi är i samhället. På en del orter är Coop den enda matbutiken. Vi har ett samhällsviktigt 
uppdrag och ovanstående tekniska framsteg visar att vi driver utvecklingen framåt – vilket är 
konsumentkooperationens kännemärke. 
 
Verksamhetsåret 2021 kommer också gå till historien som året då vi gjorde en stor renodling av 
verksamheten inom KF-sfären. Förra hösten antogs den strategiska planen och utifrån den har 900 
000 privatpersoner som var direktanslutna medlemmar i KF fått sitt medlemskap överfört till den 
konsumentförening där de är folkbokförda. Vidare har butiker från aktiebolaget Coop Butiker och 
Stormarknader sålts till föreningarna Coop Mitt, Konsumentföreningen Stockholm och Coop 
Kristianstad och Blekinge. De här tre föreningarna har därmed sammanlagt fått 307 nya butiker. 
Ytterligare en konsekvens av vår omorganisation är att Coop Sverige har blivit ett helägt 
dotterbolag till KF och det skapar bättre förutsättningar för ökad samhandel och utveckling av 
gemensamma verksamheter. 
 
Denna stora förändring har gjort att vi får ett större medlemsfokus då medlem och butik hänger 
ihop. När våra medlemmar i föreningarna får en ökad möjlighet till delaktighet och påverkan 
stärker vi kooperationens roll. Dessutom har vi nu uppnått en likvärdighet mellan föreningarna då 
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alla numera är butiksdrivande. Det skapar i sig bättre förutsättningar för ett bredare samarbete 
och ökade möjligheter för utveckling inom konsumentkooperationen. 
 
Magnus Johansson som varit verkställande direktör för Coop Sverige har varit en nyckelspelare i 
den här förändringsresan. I december valde han att gå vidare och därför har KFs verkställande 
direktör Marie Nygren gått in som tillförordnad vd för Coop Sverige. För min egen del har den 
personrockaden medfört att jag blivit arbetande styrelseordförande i KF och styrelseordförande i 
styrelsen för Coop Sverige, där tidigare Marie Nygren var ordförande. 
 
År 2021 var såldes ett händelserikt år. Jag är stolt över det arbete som utförs och verkligen tacksam 
till alla medarbetare som gjort detta möjligt under en pandemi. Jag ser fram emot det fortsatta 
arbetet utifrån den strategiska planen som styrelsen i KF beslutade om hösten 2020, efter en bred 
process, med sikte mot visionen ”Sveriges viktigaste konsumentkraft”. Framtiden tillhör den som 
vågar gå framåt – vi gör det tillsammans. 
 
Leif Linde 
Styrelseordförande, Kooperativa Förbundet 
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Definitioner 

 

”Coop Mitt”: Coop Mitt ekonomisk förening, 785000-1517. 

”Coop Butiker & Stormarknader”: Coop Butiker & Stormarknader AB, 556030-5921. 

”Coop Kristianstad och Blekinge”: Coop Kristianstad Blekinge ekonomisk förening, 738200-

2850. 

”Coop Sverige”: Coop Sverige AB, 556710-5480 

”Koden”: Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag1. 

 

”Konsumentföreningen Stockholm”: Konsumentföreningen Stockholm med omnejd 

ekonomisk förening, 702002-1445. 

 

”KF-koncernen”: KF med direkt och indirekt ägda dotterbolag. 

 

”KF-sfären”: De konsumentföreningar och bolag som använder sig av varumärke(n) som ägs av 

KF. 

 

 

  

 
1 kod-for-kooperativ-styrning-forslag.pdf (kf.se) 

https://kf.se/wp-content/uploads/2020/04/kod-for-kooperativ-styrning-forslag.pdf
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KODENS PRINCIPER 
Syfte och medlemsnytta 

 
 

I enlighet med KF stadgar är ändamålet för verksamheten att främja medlemmarnas ekonomiska 

intressen genom samhandel och ge medlemmarna möjligheten att bidra till en hållbar utveckling.  

 

KF bedriver utöver förbundsrollen sin verksamhet genom exempelvis dotterbolagen Coop Sverige, 

KF fastigheter, MedMera Bank, Vår Gård Saltsjöbaden och Vi Media. Till och med den 10 januari 

2022 bedrevs även verksamhet genom det indirekt ägda dotterbolaget Coop Butiker & 

Stormarknader. 

 

KF har i sin förbundsroll bland annat i uppdrag att företräda och försvara medlemmarnas 

intressen i dialogen med myndigheter, medier och samhällsaktörer. Det är också genom KF som 

samverkan sker med andra nationella och internationella kooperativ. 

 

Arbetet inom KF-koncernen sker utifrån de värderingar och principer som medlemmarna har 

beslutat om på stämman med utgångspunkt i Internationella Kooperativa Alliansens2 förklaring 

av kooperativ identitet.  

 

KF utvärderar sina styrdokument med jämna mellanrum och har skapat ett välfungerande 

ramverk för sin verksamhet med utgångspunkt i sina stadgar och Koden. 

 

KFs styrelse har fastställt en handlingsplan som innebär att Koden kommer att kunna 

implementeras i KF-sfären på ett samordnat sätt. Respektive föreningsstämma föreslås anta 

Koden 2023. Därmed blir det möjligt med en samordning där KF och samtliga föreningar beskriver 

helheten för Coop på samma sätt. Respektive förening har fortfarande möjligheten att lyfta fram 

sina specifika förutsättningar och andra områden som man vill belysa. Det finns olika alternativt 

för hur granskare ur ett medlemsperspektiv ska organiseras för att det gemensamma (KF/Coop 

Sverige) och föreningsspecifika ska omfattas på ett så pragmatiskt sätt som möjligt. Detta kommer 

att analyseras ytterligare som en del av den samordnade implementeringen. 

 
2 De sju kooperativa principerna på svenska » Svensk Kooperation 
 

https://svenskkooperation.se/om-kooperation/de-sju-kooperativa-principerna-pa-svenska/
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Projektet hade som en av förbättringsåtgärderna att Koden skulle implementeras i hela KF-sfären 

för ökad insyn i hur vi arbetar med medlemsdemokratin. Syftet med Koden är att främja 

medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag 

och att öka transparensen.  På styrelsemötet den 15 september 2021 godkände KFs styrelse en 

handlingsplan som innebär att den kooperativa Koden kan implementeras i KF-sfären på ett 

samordnat sätt och att respektive föreningsstämma föreslås anta Koden på stämmorna 2023. 

 

 

Under 2020 har KF arbetat fram en ny vision och strategisk plan för KF-sfären som rapporterats 

tidigare. Den strategiska planen gäller fram till 2025 och under 2021 har arbetet med den 

strategiska planen fördjupats. 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 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  Vi är inkluderande, intresserade och omtänksamma 

Inspirerande Vi är generösa och nytänkande med en passion för våra medlemmars bästa 

Modiga Vi står upp för det vi och våra medlemmar tror på, vi är transparenta och 

vågar gå först 

Ansvarstagande Vi levererar vad vi lovar och tar ansvar för kommande generationer 

 

För att visionen ska förverkligas är den strategiska planen inriktad på fyra områden: 

medlemsfokus, finansiell stabilitet, gemensam kultur och relevant kommunikation.  

 

KFs styrelse fastställer målen och ansvarar för att följa upp dem och aktiviteter som görs inom 

varje område. 
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FÖRENINGSMEDLEMMAR 
KF ansvarar för att föreningarnas gemensamma intressen och angelägenheter omhändertas 

genom samhandels- och förbundsverksamheten inom KF-koncernen. Det görs genom att KF 

skapar förutsättningar för, stödjer, förvaltar, utvecklar och följer upp samhandels- och 

förbundsverksamheten.  

 

KF och föreningarna ska säkerställa att de kooperativa verksamheterna inom respektive förening 

uppnår hållbara överskott, att utveckling sker på ett hållbart sätt och att vi tillsammans säkrar 

konsumentkooperationens framtid.  

 

DIREKTANSLUTNA MEDLEMMAR 
Sedan maj 2015 har KF haft direktanslutna medlemmar och fram till hösten 2021 var det cirka 

900 000 medlemmar. Omstruktureringen av de direktanslutna medlemmarna är ett resultat av 

arbetet med den strategiska plan som antogs hösten 2020. Ett led i den strategiska planen är att 

utveckla den demokratiska modellen och därför har de personer som varit direktanslutna 

medlemmar i KF fått sina medlemskap överförda till den konsumentförening där de 

direktanslutna medlemmarna är folkbokförda. Sedan hösten 2021 har det därför inte funnits 

några direktanslutna medlemmar i KF.  

 

FRAMTIDA UTVECKLING 
Förbundet fortsätter att utveckla sin förbundsroll inom ramen för den strategiska planen. 

 

 

 

Demokratiska processer 

 

FÖRENINGSMEDLEMMAR 
KF tillämpar representativ demokrati vilket innebär att konsumentföreningarna utser ombud i 

förhållande till föreningens medlemsantal som representerar dem på stämman. (Merparten av de 

föreningar som är medlemmar i KF tillämpar också en representativ ordning, innebärande att 

”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.” 
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medlemmarna kan anmäla sitt intresse för att bli ett ägarombud i sin konsumentförening. 

Vartannat år väljs dessa ombud.)  

 

Det är på stämman som styrelsen väljs och den består till stor del av ordföranden från 

konsumentföreningarna. Styrelsen i Coop Sverige har ansvaret för ledningen av den operativa 

samhandelsverksamheten som drivs på uppdrag av föreningarna. I styrelsen sitter många av de 

verkställande direktörerna i konsumentföreningarna.  

 

Alla konsumentföreningars medlemmar har möjlighet att komma med förslag på förändringar när 

det gäller verksamhet som bedrivs under ett för samhandeln gemensamt varumärke, 

huvudsakligen Coop. Det sker genom att skriva en motion till konsumentföreningens årsstämma. 

Konsumentföreningens styrelse ger ett förslag till svar på motionen som sedan årsstämman i 

konsumentföreningen tar ställning till. På motsvarande sätt kan de 28 konsumentföreningarna 

skriva motioner till KFs stämma. Det betyder att även en enskild medlem kan framföra ett förslag 

som berör det nationella samhandelsarbetet, via sin konsumentförenings årsstämma, i form av en 

motion från konsumentföreningen till KFs stämma. 

 

Den operativa verksamheten som Coop Sverige ansvarar för har också olika former av 

samverkansfora för att säkerställa föreningarnas insyn och påverkan i samhandelsverksamheten. 

Ordförande samt vd i Coop Sverige har, innan respektive styrelsemöte, en dialog om väsentliga 

frågor som ska behandlas med de föreningars vd:ar som ej är styrelseledamöter i Coop Sverige. På 

motsvarande sätt har ordförande samt vd i KF, innan respektive styrelsemöte, en dialog om 

väsentliga frågor som ska behandlas med de föreningars ordförande som ej är styrelseledamöter i 

KF. KF genomför årligen minst två ordförandeforum då samtliga föreningars ordförande är 

inbjudna. Vid dessa forum förs dialog om viktiga strategiska frågor.  

 

DIREKTANSLUTNA MEDLEMMAR 
Sedan hösten 2021 har det, som nämnts tidigare, inte funnits några direktanslutna medlemmar i 

KF.  Men KFs direktanslutna medlemmar kunde, precis som medlemmarna i 

konsumentföreningarna, utse ombud som representerar dem på årsmötet. Detta skedde genom 

val som genomfördes vartannat år. Alla medlemmar hade rösträtt och möjlighet att kandidera i 

valet till ägarombud. 

 

De valda ägarombuden kallades till årsmötet för KFs direktanslutna medlemmar där det valdes en 

styrgrupp. Ordförande i styrgruppen adjungerades även till ledamot i KFs styrelse. Styrgruppen 

fungerade likt en operativ styrelse, men det var KFs styrelse som var ytterst ansvarig för de 

direktanslutna medlemmarna. Det var också KFs styrelse som beslutade om arbetsordningar och 

styrdokument för organisationen.  

 

Förslaget på styrgruppens ledamöter kom från en valberedning som valdes av årsmötet. KFs 

styrelse hade i uppgift att nominera personer till att ingå i valberedningen för styrgruppen. 

Årsmötet valde även den valberedning som skulle utse kandidaterna i ägarombudsvalet.  

 



 
2022-03-21 
9 (20)   

 

De direktanslutna medlemmarna hade rätten att komma med förslag på förändringar när det 

gällde verksamheten. Det skedde genom att skriva en motion. Styrgruppen behandlade 

motionerna och lade fram förslag till beslut till årsmötet. Efter beslut från årsmötet lades de fram 

till KF stämma för avgörande.  

 

FRAMTIDA UTVECKLING 
Arbetet avseende de demokratiska processerna kommer att fortsätta utvecklas och förenklas för 

att de ska bli lättare att ta till sig som enskild medlem och för att det ska vara enkelt för en medlem 

att påverka och utöva sitt ägarskap.  KF i sin roll som förbund kommer att stödja föreningarna i 

deras gemensamma arbete. 

 

Medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande 

 

FÖRENINGSMEDLEMMAR 
KF-sfärens kärnverksamhet är att bedriva kooperativ dagligvaruhandel under varumärke inrättat 

för den gemensamma samhandeln, företrädesvis Coop. Den kooperativa butiksverksamheten 

drivs huvudsakligen av de 28 konsumentföreningar som har valt att arbeta tillsammans via sitt 

ägarskap i KF, i form av kooperativ samhandel. Genom samhandel kan konsumentföreningarna 

skapa förutsättningar för en mer lönsam affär och därmed ekonomisk nytta för sina medlemmar, 

än om de skulle ha arbetat på egen hand.  

 

Den kooperativa samhandeln drivs huvudsakligen av KF via dotterbolaget Coop Sverige AB. Coop 

Sverige AB arbetar på konsumentföreningarnas uppdrag och ska utifrån lokala marknads- och 

konkurrensförutsättningar skapa så bra förutsättningar som möjligt för föreningarna att bedriva 

en långsiktigt hållbar kooperativ verksamhet. Med detta som utgångspunkt ansvarar Coop Sverige 

AB den gemensamma verksamheten inom inköp, kategori, varuflöde, format, kommersiellt 

erbjudande, marknadskommunikation, affärsutveckling och stödjande tjänster. 

 

 

Respektive regional konsumentförening har följande roller (samtidigt): 

• medlemmar i federationen (KF) ägare av Coop Sverige 

• partner och beställare av Coop Sveriges varor och tjänster 

• driver butiker och ansvarar för den lokala verksamheten och relationen med sina medlemmar 

 

”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.” 
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KFs styrelse har givit Coop Sverige AB i uppdrag att säkerställa konkurrenskraftiga 

medlemserbjudanden som är samordnade utifrån såväl fysisk butik som digitala kanaler. 

Medlemserbjudandet ska utgå från medlemmarnas behov av att ha relevanta lösningar för tid, 

pengar, hållbarhet och hälsa och som levererar på medlemslöftet "Tillsammans ger vi varje 

medlem mer".  

 

Det ligger även inom KFs uppdrag till Coop Sverige AB att säkerställa en samordning av 

tillskapande av goda förutsättningar för medlemsnytta och medlemsdemokrati i den 

gemensamma samhandelsverksamheten. Respektive förening är ansvarig för hanteringen av 

medlemmarnas personliga information (personuppgiftsansvarig). Föreningarna har uppdragit till 

Coop Sverige AB att förvalta medlemsregistret samt handhavandet av medlemmarnas data 

(personuppgiftsbiträde). Coop Sverige AB ska därvid säkerställa att medlemmarnas data endast 

används för att gagna medlemmarna. 

 

 

DIREKTANSLUTNA MEDLEMMAR 
Direktanslutna medlemmarna har kunnat bidra till den värdeskapande processen genom att 

handla i butiker som drivs under ett för samhandeln gemensamt varumärke, företrädesvis Coop, 

samtidigt som de genom sina inköp har fått en personlig ekonomisk nytta genom 

medlemsprogrammet.  

 

I sin äganderätt var KFs direktanslutna medlemmar delaktiga genom ägarombudens roll och 

genom de motioner som de skrev. Till KFs stämma 2021 hade åtta motioner kommit från de 

direktanslutna medlemmarna som behandlades på stämman. 

 

FRAMTIDA UTVECKLING 
Viktiga projekt har utvecklats i syfte att vidareutveckla både konsumentföreningarnas och dess 

medlemmars deltagande i de värdeskapande processerna i enlighet med KFs strategiska plan.  

 

Stämman 

 

KF höll sin senaste ordinarie årsstämma den 14 april 2021 och vid denna stämma antogs ändringar 

i KF stadgar och KF mönsterstadgar som en del i renodlingen av KF. I enlighet med Koden lades 

även en styrningsrapport fram som godkändes av årsstämman. I enlighet med uppdrag från 

årsstämman den 15 april 2020 lade även de förtroendevalda revisorerna fram förslag till 

arbetsordning för förtroendevalda revisorer/medlemsgranskare. Stämman valde att utse 

”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.” 
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granskare ur medlemsperspektiv istället för förtroendevalda revisorer och beslutade därefter att 

godkänna arbetsordningen för granskare ur medlemsperspektiv. Valberedningens uppdrag 

kompletterades med att utse granskare ur medlemsperspektiv.  

 

På årsstämman 2021 närvarade även VD, styrelseordförande, en beslutsför styrelse och de 

förtroendevalda revisorerna. Valberedningens förslag till ordförande fanns med i kallelsen inför 

stämman 2021. 

 

Vid stämman 2021 presenterades 8 motioner från föreningsmedlemmar och direktanslutna 

medlemmar till vilka  styrelsen hade behandlat och lämnat förslag till beslut.  

 

Den 5 oktober 2021 kallades även medlemmarna till en extra bolagsstämma som hölls den 20 

oktober 2021. Som ett ytterligare steg i renodlingen av KF har direktanslutna medlemmar flyttats 

till relevanta detaljhandelsdrivande konsumentföreningar och med anledning av detta beslutade 

stämman att anta nya stadgar för KF i enlighet med styrelsens förslag varvid hänvisningar till de 

direktanslutna medlemmarna tagits bort ur stadgarna.  

 

Vid den extra föreningsstämman 2021 närvarade även VD, styrelseordförande, en beslutsför 

styrelse och granskarna ur medlemsperspektiv.  

 

Planering inför årsstämman 2022 sker i enlighet med KFs årshjul och initierades under hösten 

2021. Med anledning av COVID-19 situationen hölls årsstämman 2021 delvis i digital form med ett 

högt antal deltagande stämmoombud. Med hänsyn till det fortsatt utsatta läget och att 

uppskattningen avseende digital närvaro varit stor föreslår styrelsen i KF att även årsstämman 

2022 hålls som en hybridstämma där både digital och fysisk närvaro möjliggörs i syfte att dels 

minska risken för smittspridning, dels att öka möjligheten för deltagande av så många 

stämmoombud som möjligt. 

 

Kallelse till årsstämman 2022 med angivande av tid, plats och information om digital närvaro 

publiceras på hemsidan senast den 22 mars 2022. I kallelsen inkluderades även valberedningens 

förslag till ordförande på stämman vilket är Christer Hedberg. Avsikten är att VD, 

styrelseordförande, en beslutsför styrelse samt granskare ur medlemsperspektiv kommer att 

närvara vid årsstämman 2022. 

 

Några motioner från föreningsmedlemmarna har inte inkommit. Några nya motioner från 

direktanslutna medlemmar under 2021 har inte inkommit. 

FRAMTIDA UTVECKLING 
Den ordinarie föreningsstämman 2022 kommer att hållas i både fysisk och digital form med 

hänsyn till rådande omständigheter samt för att upprätthålla en högre andel närvarande ombud i 

syfte att främja engagemang, 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.  
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Det pågår ett fortsatt arbete med en process för utveckling av medlemmarnas inflytande och rollen 

som Aktiv Coop-medlem. 

 

Inför stämman 2022 kommer granskare ur ett medlemsperspektiv yttra sig över 

styrningsrapporten med fokus på medlemmarna.  

 

 

Valberedningen 

 

 

Ordinarie föreningsstämma 2021 fastslog instruktionen för valberedningen och nya ledamöter 

utsågs till valberedningen. Valberedningen består av Conny Fogelström (ordförande), Helena 

Zimmer (vice ordförande), Lars Backe, Torbjörn Rigemar och Mona Edström Frohm.  Information 

om valberedningens sammansättning har funnits tillgängligt på hemsidan minst 6 månader innan 

årsstämman 2022.  

 

Styrelsen föreslår stämman att utse medlemmar till valberedningen vid ordinarie 

föreningsstämma.  

 

Information om att lämna förslag till styrelseledamöter för nominering av valberedningen 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 till styrelseledamöter för att skapa en bred representation.  

 

Valberedningen föreslår stämman att utse revisor,styrelseledamöter och granskare ur 

medlemsperspektiv 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 

”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.” 
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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 

fortsätts att ses över. 

 

Styrelsen 

 

Styrelsens kompetens är anpassad till såväl verksamhetens komplexitet som omfattning och ligger 

i linje med Kodens krav. Leif Linde har lett styrelsens arbete och tillsett att styrelsen arbetar 

effektiv samt främjat en öppen debatt och diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot har agerat 

självständigt och med integritet.   

 

Styrelsen har under perioden från stämman 2021 fram till och med februari 2022 sammanträtt 9 

gånger.  

 

Närvaro på styrelsemöten:  

Leif Linde, ordförande 9 av 9 

Britt Hansson 9 av 9 

Jan Johnsson 9 av 9 

Jesper Josbrant 9 av 9 

Stig Nilsson 9 av 9 

Peter Renkel 9 av 9 

Maria Rudolphi 9 av 9 

Mailis Cavalli-Björkman 9 av 9 

Caroline Ullman-Hammer 9 av 9 

Kerstin Wallentin 9 av 9 

Håkan Thorell 9 av 9 

Anneli Eklöf, arbetstagarrepresentant 9 av 9 

Tobias Täpp, arbetstagarrepresentant 9 av 9 

 

Henric Carlsson adjungerades till styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet den 14 april 2021 

och har deltagit 9 av 9 styrelsemöten sedan årsstämman 2021.  

 

”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.” 
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Styrelsen har i sitt arbete bland annat behandlat mål, strategier, uppföljning och utvärdering av 

verksamheten. Särskilt fokus har under verksamhetsåret legat på genomförande av relevanta 

delar inom den strategiska planen vilket inkluderade renodlingen av KF-koncernens verksamhet, 

nedtrappning av krishantering samt återgång till kontoret för medarbetare till följd av lättnader 

av restriktioner under pandemin, samhandelns kostnadsstruktur och organisation samt större 

projekt. Renodlingen av KF-koncernen har bland annat under 2021 inneburit att ett stort antal 

butiker i Coop Butiker & Stormarknader och Coop Syd AB (tidigare Coop Vardagshandel AB) har 

flyttats till tre olika målbolag varefter två av målbolagen överlåtits till Coop Mitt och Coop 

Kristianstad Blekinge. Butiker som flyttats till Coop Halland AB fortsätts ägas genom KF som 

aktieägare. Coop Butiker & Stormarknader inkluderandes resterande butiker har överlåtits till 

Konsumentföreningen Stockholm. I december 2021 avgick Magnus Johansson som VD i det 

numera helägda dotterbolaget Coop Sverige varvid det beslutades att utse Marie Nygren som VD i 

Coop Sverige samt att Leif Linde utsågs till arbetande styrelseordförande i KF. Styrelsen har även 

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

samt efterlevnad av såväl lagar som 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 

finansiell redovisning, koncernens revisionsprocess samt efterlevnad av lagar och bestämmelser 

gällande den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet har från stämman 2021 fram till och 

med februari 2022 haft 6 möten. 

 

Närvaro på revisionsutskottsmötena:  

Tomas Norderheim, ordförande 6 av 6 

Caroline Ullman-Hammer 5 av 6 

Jesper Josbrant 5 av 6 

 

Revisionsutskottet har tagit del av och analyserat de externa revisorernas riskbedömning 

avseende den finansiella rapporteringen. Under 2021 har även revisionsutskottet granskat den 

finansiella utvecklingen, uppföljning av regelefterlevnad och uppföljning av föreningarnas 

antagande av policyer samt fokuserat på uppföljning av kostnader inom större pågående projekt.  

 

Det finns även ett ersättningsutskott 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 ersättningskommitté utsetts som kontinuerligt arbetar med riktlinjer till ersättningspolicyn. 

Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice 

ordförande och har från stämman 2021 fram till och med februari 2021 haft 7 möten. 

 

Närvaro på ersättningsutskottsmötena:  
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Leif Linde, ordförande 7 av 7 

Maria Rudolphi 7 av 7 

Jan Johnsson 7 av 7 

 

Ersättningsutskottet har under året granskat ersättningspolicyer med tillhörande riktlinjer samt 

behandlat ärenden avseende ersättning till ledande befattningshavare inom koncernen. 

 

Styrelsen utvärderar årligen styrelsearbetet med syfte att utveckla dess arbetsformer och 

effektivitet. Under 2021 har styrelsen arbetat med förbättringar utifrån styrelseutvärdering 

initierad i december 2020. En ny styrelseutvärdering genomfördes i december 2021. Resultatet 

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

  

Under perioden från årsstämman 2021 har Marie Nygren varit vd för KF. I utvärderingen av vd 

som styrelsen gjort för 2021 redovisades en fortsatt mycket positiv syn på vds arbete i KF och som 

ordförande i Coop Sverige. Vidare betonades att samarbetet med styrelsen, föreningarna och inte 

minst med ordförande fungerat väldigt bra.  

 

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.  

 

 

Ersättning till ledande befattningshavare 

 

Vid föreningsstämman den 14 april 2021 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. 

”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.” 
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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 Coop Sverige, Ansvarig Pension, 

Ersättning och Förmåner Coop Sverige, HR Direktör Coop Butiker & Stormarknader. 

Pensionskommittén består av CFO KF, HR-chef Coop Sverige, Ansvarig Pension, Ersättning och 

Förmåner Coop Sverige och koncernredovisningschef KF. Tidigare bestod även 

pensionskommittén av vd i MedMera Bank men detta ändrades under 2020. 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 att det 

ska fortsätta på samma sätt framöver. 

 

 

Revision, risk och intern kontroll 

 

REVISION 
Vid föreningsstämman den 14 april 2021 valdes, på förslag av valberedningen, ett revisionsbolag 

(PricewaterhouseCoopers AB). 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.  

 

” 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.” 
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RISKHANTERING 

En gemensam metodik och ramverk för riskhantering inom KF och Coop har införts stegvis sedan 

2018. Det grundläggande i metodiken är att när företagsledningen i bolag och förening tar fram 

sin affärsplan ska de också identifiera de risker som finns för att affärsplanen inte ska kunna 

genomföras enligt plan. Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för den riskkarta som tas fram av 

den operativa ledningsgruppen i det integrerade arbetet med att ta fram affärsplan och riskkarta. 

Den operativa ledningen tar också fram åtgärdsplaner för att hantera riskerna som identifierats. 

Åtgärdsplanerna är mycket viktig del i ramverket, det vill säga det är dessa planer och aktiviteter 

som ska 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 Coop Sveriges 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. 

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 såväl inriktning som 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. 

KF antar årligen en regelverkspolicy som klargör ramverket för KF-sfärens gemensamma policyer, 

riktlinjer och instruktioner samt beskriver processen för hur sådana får upprättas och revideras.  

Ett kontinuerligt förbättringsarbete baserat på iakttagelserna sker också i verksamhets-

processerna och detta arbete samordnas av den interna kontrollfunktionen.   

 

FRAMTIDA UTVECKLING 

Regelefterlevnad 
Utveckling av arbetsprocesser i syfte att säkerställa regelefterlevnaden inom respektive 

verksamhet.  
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Revision 
Fortsatt effektivisering och utveckling av arbetet avseende revision samt digitala hjälpmedel i 

samband med detta.  

Riskhantering 
Genomföra uppföljning för att säkerställa att policyer och årshjulet för riskhantering/intern 

kontroll följs i bolag/föreningar, dvs hur styrelserna säkerställer att verksamheten följer 

årshjulet och antagna policyer.   

Intern kontroll 
Säkerställa hög kvalitet avseende intern kontroll i SAP projektet samt att fortsätta arbetet med att 

införa intern kontroll metodiken inom IT samt löneprocessen. 
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Solna den 21 mars 2022 

 

 

 

 

 

  

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 Thorell  Caroline Ullman Hammer 

 

 

 

  

Kerstin Wallentin  Mailis Cavalli-Björkman 

 

 

 

  

Anneli Eklöf, 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 att avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för 

verkställande direktör i KF och verkställande direktörer i större rörelsedrivande dotterbolag ska 

överensstämma med följande policys; pensions- och försäkringspolicy 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. 



Rapport till KFs stämma 2022 om granskning ur ett medlemsperspektiv av 2021 års verksamhet. 

Bakgrund och syfte 
 Vid stämman 2021 beslutade KF att anta den av Svensk kooperation framtagna koden för styrning av 
kooperativa och ömsesidiga företag (koden). KF deltog aktivt i Svensk kooperations utarbetande av den 
kooperativa koden. Redan vid stämman 2017 antogs en egen kod för kooperativ styrning med motsvarande 
innehåll. 
 Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och 
ömsesidiga företag samt att öka transparensen och öppenheten i styrelsens arbete. 

Granskning ur ett medlemsperspektiv 
 Under detta första år med granskning ur ett medlemsperspektiv har vi som granskare fått ägna en hel del tid åt 
att ta fram arbetsformer och metoder. Tidsåtgången för granskningsarbetet visade sig vida överstiga vad vi 
anade. Emellertid är det egentligen inte förvånande att det är så när ”ny mark ska plöjas”.   
 Vi har upprättat en rullande 3-åriga granskningsplan med inriktning för vårt arbete som vi presenterat för såväl 
styrelsen som dess revisionsutskott. 
 Vår granskning har skett utifrån ett medlemsperspektiv i enlighet med de åtta principerna i koden. Särskild 
fokus har lagts vid kodens principer om syfte och medlemsnytta, demokratiska processer samt medlemmarnas 
deltagande i företagets värdeskapande.
 Vår uppdragsgivare är KFs Stämma. Som granskare står vi helt självständiga och oberoende till såväl KFs 
styrelse som dess VD. Vi erhåller i huvudsak inget administrativt stöd och anser också att vi ej heller ska göra 
det för att kunna vara oberoende. 
 I vårt granskningsarbete har vi utifrån ett medlemsperspektiv löpande följt styrelsens arbete via handlingar och 
protokoll. Vi har även gått igenom gällande policys och avtal. 
 Vi kan konstatera att överföringen av de direktanslutna medlemmarna (DAM) till konsumentföreningar enligt 
vad vi kan bedöma har fungerat väl. 
 Vi har bl.a. gett medlemmarna (Konsumentföreningarna) möjlighet att besvara 17 frågor i en enkät för att 
därigenom få en bild av hur de exempelvis upplever att den fastställda strategiska planen m.m. fungerar i 
praktiken med fokus på medlemsnytta, processer och deltagande. Enligt svaren fungerar det mesta väl men en 
utvecklingspotential finns inom en del områden. . 
 Styrelsen har fått en mer detaljerad rapport angående det arbete vi genomfört och våra iakttagelser. Vi har 
granskat styrelsens styrningsrapport för 2021 års verksamhet och tillämpningen av principerna enligt Svensk 
Kod för styrning av kooperativa företag och ömsesidiga företag. 

Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare 
 Vi har även tillsammans med revisorn granskat och med denne lämnat separat uttalande om hur principerna för  
ersättningar till ledande befattningshavare har tillämpats. 

Arbetsordning 
 Vid stämman beslutades också fastställa arbetsordning för granskarna (AO) vilken ska ses som en vägledning 
för granskarna i granskningsarbetet. I AO klargörs medlemmarnas/stämmans förväntningar vad gäller roll och 
huvuduppdrag. 
 Vi har utarbetat förslag till reviderad AO för KFs granskare ur ett medlemsperspektiv. 
 Vi har även överlämnat ett förslag till AO för Konsumentföreningarnas granskning ur ett medlemsperspektiv till 
styrelsen vilken, som om det bedöms lämpligt kan användas av föreningarna när de antar koden. 
 Som bilaga till denna rapport finns en redovisning av vår genomförda granskning uppställd utifrån den av 
stämman fastställda arbetsordningen. ./. 

Uttalande 
 Det är styrelsen som har ansvaret för att principerna i Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga 
företag följs och att detta redovisas och förklaras i styrelsens styrningsrapport. 
Vi anser att vår granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 
Vi granskare ur ett medlemsperspektiv bedömer att styrelsens styrningsrapport beskriver väl hur kodens krav ur 
ett medlemsperspektiv uppfylls och att beskrivningen stämmer överens med de faktiska förhållandena samt att 
de åtta principerna i koden i allt väsentligt har följts. 

Kungsängen 20220119 Östhammar 20220119 

Catharina Andersson                                         Hans Eklund 
Granskare ur ett medlemsperspektiv Granskare ur ett medlemsperspektiv 
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Bilaga till  Rapport till KFs stämma 2022 om granskning ur ett medlemsperspektiv av 2021 års 
verksamhet. 

Vid stämman 2021 fastställd arbetsordning för granskare ur ett medlemsperspektiv i Kooperativa Förbundet (KF) 
Denna arbetsordning antagen av Föreningsstämman i KF 20210414 och gäller tills vidare.                                           (Grå text nedan) 

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. 
Undertecknade Catharina Andersson och Hans Eklund valdes av stämman till granskare ur ett 
medlemsperspektiv.  

1.2   Granskarna intar en självständig och oberoende ställning i förhållande till styrelsen och vd. 
Vi granskare har inte andra uppdrag eller anställning i KF koncernen.  Vi har genomfört vår  
granskning i huvudsak utan administrativt stöd från KF vilket vi anser är en av förutsättningarna för  
att kunna göra den i en oberoende ställning. 

1.3  Denna arbetsordning ska ses som en vägledning för granskarna i deras arbete. Här klargörs medlemmarnas/stämmans förväntningar  
        vad gäller roll och huvuduppdrag. 
Vi anser att vi fullgjort stämmans uppdrag eftersom vi genomfört granskningen enligt upprättad granskningsplan 
vilken utgår ifrån fastställd arbetsordning. 

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 
Detta är vår rapport till stämman. Styrelsen har fått en mer detaljerad rapport om vårt arbete och våra 
iakttagelser. 

2.2   En del i granskningen ska vara att granska den styrningsrapport styrelsen lämnar utifrån koden. 
Styrningsrapporten som styrelsen lämnat för behandling av stämman 2022 är en viktig del i vår granskning. Vi 
bedömer att rapporten väl beskriver hur kodens krav uppfylls och att beskrivningen stämmer överens med de 
faktiska förhållandena samt att de åtta principerna i koden i allt väsentligt har följts. 

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. 
Vi har löpande följt styrelsens arbete genom inläsningar av handlingar, protokoll samt övriga handlingar i form 
av ex. stadgar, policys; planer, ägardirektiv, riktlinjer och avtal. I detta ingår samtliga i 2.3 nämnda 
punkterna.Vår bedömning är att dessa delar är väl uppfyllda samt att förvaltningen ur ett medlemsperspektiv i 
huvudsak sköts på ett bra och ändamålsenligt sätt.  

2.4   Granskarna ska tillse att deras arbete dokumenteras för att säkerställa kontinuitet i granskningsarbetet över tid. 
Vi upprättar kontinuerligt ett arbetsmaterial som är en intern samlad löpande mer än 100-sidig dokumentation 
som bl.a. innefattar minnesanteckningar och mejlkorrespondens. 

2.5   Granskarna ska ha en kontinuerlig dialog och ett informationsutbyte med KF ordförande och vd. 
Vi har haft en kontinuerlig både muntlig och skriftlig givande dialog med både 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. 
Vi har medverkat vid samtliga ordförandeforum samt även skickat våra kontaktuppgifter till medlemmarna 
(Konsumentföreningarna). 

2.7   Vilken information som kan lämnas kring granskarnas arbetet avgörs av dem. 
Vi har rapporterat till styrelsen och dess revisionsutskott om vårt arbetes inriktning, genomförande och 
iakttagelser. Ingen annan information har efterfrågats. 

2.8   Granskarna ska på olika sätt samordna sig med och stödja motsvarande granskning i andra organisationer i KF-sfären. 
Ännu är det endast KF som antagit Koden. Vi har tagit fram ett förslag till AO för granskare i Konsument-
föreningarna som vi överlämnat till styrelsen. Detta kan användas av föreningarna när de antagit koden. 

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. 
Efter inledande tekniska problem har vi haft bra förutsättningar genom tillgång till styrelsens portal för alla 
dokument, avtal, handlingar och protokoll som behövs för att genomföra vår granskning. 

4.     Mötesordning 
4.1   Granskarna upprättar årligen en rullande flerårig granskningsplan vilken delges  
        styrelsen och dess revisionsutskott. 
Vi har upprättat en rullande 3-årig granskningsplan som delgivits 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.  
Vi har kallats till samtliga möten enligt upprättad granskningsplan samt rapporterat såväl inriktningen i vår 
rullande 3-åriga granskningsplan som resultat av vår granskning till styrelsen och dess revisionsutskott och 
medverkat vid föreningsstämmorna. Vi har även lämnat delrapport om vårt arbete. 

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. 
Beskrivs i den inledande texten. 

5.2. Granskarna ska tillsammans med den externa revisorn lämna ett separat yttrande till stämman över granskningen av hur 
        ersättningar och arvoden till ledande befattningshavare har tillämpats. 
Vi har även tillsammans med revisorn granskat och med denne lämnat separat uttalande om hur principerna för  
ersättningar till ledande befattningshavare har tillämpats. 

-o-



Yttrande enligt Svensk kod för styrning av kooperativa och 
ömsesidiga företag om huruvida årsstämmans riktlinjer om 
ersättningar till ledande befattningshavare har följts 

Till årsstämman 2022 i Kooperativa Förbundet ekonomisk förening org.nr 702001-1693 

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Kooperativa Förbundet ekonomisk förening 
under år räkenskapsåret 2021 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som 
fastställts på årsstämman den 15 april 2020 respektive årsstämman den 14 april 2021.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna 
har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till 
ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag, i tillämpliga delar. Denna rekommendation kräver 
att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard 
on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för 
yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Granskningen har genomförts i enlighet med principerna i Svensk kod för styrning av kooperativa och 
ömsesidiga företag tillsammans med granskarna ur ett medlemsperspektiv. 
Vi är oberoende i förhållande till Kooperativa Förbundet ekonomisk förening enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande 
befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som 
gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn och granskarna väljer vilka 
åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt 
följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn och granskarna de delar av den interna kontrollen som 
är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll.  

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. 

Uttalande 
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Kooperativa Förbundet ekonomisk förening 
under räkenskapsåret 2021 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som 
fastställdes på årsstämman den 15 april 2020 respektive årsstämman den 14 april 2021. 
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