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Nyheter, nytta och nöje för dig som är medlem

Medlemssidorna

Så här kandiderar du
1. Gå in på coop.se/val och klicka på 
länken Kandidera.

2. Besvara alla frågor. Beskriv varför du 
vill bli ägarombud och vilka som är dina 
hjärtefrågor. 

3. Skicka in din kandidering. Valbered-
ningen kontaktar dig inom några veckor.

Vad innebär det att vara ägarombud?
– Det är vi medlemmar som äger Coop. 

Som ägarombud är jag länken mellan 
medlemmarna, min konsumentförening 
och Coop och för fram medlemmarnas 
olika perspektiv. Om det är något de und-
rar eller har synpunkter på kan de höra 
av sig till mig så tar jag upp det med min 
butikschef Markus Wahlgren. 

– I uppdraget ingår också att vara 
rådgivande och tillsammans med butiken 
utveckla och skapa ett ännu bättre Coop. 

I början av 2022 är det dags för ägarombuds-
val. Lisa Berg, ägarombud på Stora Coop 
Visby, rekommenderar fler att engagera sig.

– Vi som är ägarombud har jättestora  
möjligheter att vara en del av utvecklingen 
och att påverka på riktigt, säger hon.

VILL DU BLI 
ÄGAROMBUD? 
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Vad är det som lockar med att vara  
ägarombud?

– Jag är uppvuxen i föreningslivet och 
tycker att det är roligt att engagera mig 
och att vara en del av något. Jag har vuxit 
upp med Konsum. Min pappa var butiks-
råd och väldigt stolt över sin butik. Precis 
som jag i dag är stolt över min butik Stora 
Coop Visby. Det är en personlig butik 
med mycket gotländska produkter utanför 
ramen för en vanlig stormarknad.
Vem tycker du passar som ägarombud?

– Alla som är intresserade, engagerade 
och vill vara med och göra skillnad i Coop. 
Gärna yngre och unga vuxna med barn.  
Vi är för få som är under 40 år.  
Kan du rekommendera andra medlem-
mar att kandidera till uppdraget?

– Det kan jag absolut. Prata med din 

konsumentförening eller din butikschef och 
hör hur de tänker om ägarombudsrollen 
innan du söker, då vet du vad som förväntas 
av dig. Vi som ägarombud har jättestora 
möjligheter att vara en del av utvecklingen 
och påverka på riktigt. ❤    

Text:  Anna Thorsell

 Lisa Berg är ägarombud på  
Stora Coop Visby. Ägarombuden 
väljs av föreningarnas medlem-

mar och har sitt uppdrag i två år. 
Nästa val är 24/1–6/2 2022.


