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Inledning 

Kooperativa företag, i likhet med Coop Mitt ekonomisk förening, är medlemsstyrda föreningar, vilket 
särskiljer dessa organisationer från andra, privatägda företag. Syftet med kooperationen är att 
främja medlemmarnas ekonomi och styra verksamheten i den riktning som medlemmarna önskar. 

 

Verksamhetsstyrning handlar om att styra föreningar och dotterföretag på ett sådant sätt att de 
uppfyller medlemmarnas/ägarnas krav på att föreningen ska 

• Skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll 
• Skapa en väl avvägd balans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning 
• Skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika besluts- och kontrollorganen 
• Främja att föreningslagens principer om medlems deltagande i förvaltningen av föreningen 

tillämpas i praktisk handling 
• Skapa största möjliga transparens gentemot ägare och samhälle i övrigt 

 

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket medlemmarna/ägarna direkt och indirekt styr 
föreningen och dess dotterföretag. Detta tar sig i uttryck i ett antal regler avseende såväl de enskilda 
riktlinjerna för föreningens rapportering till ägare och samhälle i övrigt. Kodens regler utgör en 
påbyggnad på främst föreningslagens bestämmelser om föreningens organisation. 

Då inget annat anges är det styrelsens ansvar att verkställa kodens riktlinjer. 

 

1 Föreningsstämma 

Medlemmarnas inflytande i föreningen utövas genom ägarombud vid föreningsstämma, som är 
föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman ska genomföras på sådant sätt att ett 
aktivt utövande av ägarinflytande stimuleras och att ombudens aktiva deltagande i diskussioner och 
beslut underlättas. 

Vid ägarombudsval vartannat år utser medlemmarna vem som ska vara ägarombud för sin butik för 
en tvåårsperiod. De valda ägarombuden för varje butik företräder sedan medlemmarna på 
föreningsstämman. Vid föreningsstämman har varje valt ägarombud en röst. 

 

1.1 Kallelse 
 

1.2 Styrelsens, föreningsledningens och revisorers närvaro 
 

1.2.1 Vid föreningsstämman ska en beslutsför styrelse vara närvarande. Styrelsens 
ordförande, verkställande direktören och, i den mån det finns behov där av, andra 
personer ur företagsledningen ska närvara vid stämman. 
 

1.2.2 Det registrerade revisionsbolaget, ska närvara vid ordinarie föreningsstämma. 
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1.3 Genomförande 
 

1.3.1 Till stämmoordförande ska inte styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot utses. 
 

1.3.2 Vid föreningsstämman ska två protokolljusterare och två rösträknare utses bland de 
närvarande ombuden. 

 
1.3.3 Föreningsstämmans ordförande ska se till att de närvarande ombuden på ett 

tillfredsställande sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på 
stämman, liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoärenden, 
kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga fram nya 
förslag, innan stämman går till beslut. 
 

1.4 Protokoll 
 

1.4.1 Protokoll från föreningsstämman ska vara slutjusterat senast tre veckor efter stämman. 
 

1.4.2 Protokoll från föreningsstämman ska skickas till alla ägarombud, inkl. ersättare, senast 
fyra veckor efter stämman. 

 

2 Ägarombudsval  

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett aktivt utövande av ägarinflytande bör 
föreningen sträva efter ett så högt valdeltagande som möjligt vid ägarombudsvalen som äger 
rum vartannat år. 

2.1  Process för ägarombudsval 
 

2.1.1 Genomförande av ägarombudsval 
o Ägarombudsval sker vartannat år  
o Kandideringsperioden sker under kvartal 4 året innan val. Det sker elektroniskt eller 

genom att förslag lämnas till lokala valberedningen senast 31 december året före 
valet av ägarombud sker. Perioden sammanfaller och planeras in med övriga 
föreningar inom Coop i Sverige. 

o Den lokala valberedningen bereder valet.  
o Ordinarie val av ägarombud ska hållas senast 4 veckor före ordinarie 

föreningsstämma. Perioden sammanfaller och planeras in med övriga föreningar 
inom Coop i Sverige som genomför ägarombudsval. 

o Valet sker elektroniskt eller via medlemspunkten i butik.  
o En dag under valperioden genomförs Medlemsdag i butik där de som kandiderar kan 

träffa medlemmarna i butiken. 
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2.1.2 Sammanställning av resultat 

o Servicekontoret sammanställer det elektroniska valet tillsammans två centrala 
valkontrollanter utsedda av föreningsstyrelsen.  
 

2.1.3 Protokoll 
o I protokollet beskrivs hur valet gått till, hur många medlemmar som gjort sitt val och 

vilka som blivit valda som ägarombud och ersättare i respektive butik. 
o Protokollet skrivs under av det registrerade revisionsbolaget. 
 

2.1.4 Information till medlemmar/ägare och valda ägarombud 
o Information lämnas till de som blivit valda som ägarombud eller ersättare  
o Information läggs ut på föreningens webbplats om vilka som blivit valda som 

ägarombud för respektive butik senast två veckor efter att valet slutförts. 

 

3 Ägarombud 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och stämman utgörs av våra 
förtroendevalda ägarombud som skall företräda medlemmarnas intressen. 

3.1 Antal ombud per butik 
 

3.1.1 Ett ägarombud per butik. Medlem som fått flest röster blir ägarombud och den som fått 
näst flest röster blir ersättare. För Stora Coop kan två ägarombud och två ersättare 
väljas. 
 

3.2 Uppgifter 
 

3.2.1 Ägarombud ska på stämmor och områdesvisa ägarombudsträffar m m, företräda 
medlemmarna, dvs ägarna, i sin butik. 
 

3.2.2 Ägarombud verkar som en ambassadör för butiken, föreningen och 
konsumentkooperationen. 

 
3.2.3 Ägarombud är ombud på föreningsstämman.  

 
3.2.4 Ägarombud ska regelbundet ha kontakt med  

o Butikschef 
o Av styrelsen utsedd styrelseledamot 
o Lokal valberedning  

 
3.2.5 Ägarombud ska följa butikens utveckling, ekonomi och försäljning samt utvecklingen på 

orten eller området.  
 

3.2.6 Ägarombud ska få löpande information om föreningens verksamhet. 
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3.2.7 Ägarombud ska delta på de utbildningar man kallas till. 
 

3.2.8 Ägarombud ska delta på områdesvisa ägarombudsträffar de kallas till. 
 

3.2.9 Ägarombud ska behandla information och uppgifter om föreningens verksamhet med 
aktsamhet och får inte låta utomstående få del där av, om föreningen då skulle kunna 
skadas. 

 
3.2.10 Ordinarie ägarombud ska löpande informera sin ersättare om föreningens verksamhet. 

 
3.2.11 Ägarombud ska erbjudas utbildning för uppdraget. 

 
 
 

4 Styrelsen 

4.1 Uppgifter 

Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas/ägarnas räkning förvalta föreningens 
angelägenheter på ett sådant sätt att medlemmarnas ekonomiska intressen tillgodoses på bästa 
möjliga sätt. 

4.1.1 För att fullgöra sina uppgifter för föreningens medlemmar/ägare ska styrelsen ägna 
särskild omsorg åt att 
o Fastställa de övergripande målen för föreningens verksamhet och besluta om 

föreningens strategi för att nå målen 
o Fortlöpande utvärdera föreningens operativa ledning och vid behov tillsätta eller 

entlediga verkställande direktör 
o Se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av föreningens 

verksamhet och ekonomiska ställning mot de fastställda målen 
o Se till att föreningens externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet 

samt hög relevans för de målgrupper den riktar sig till. 
o Se till att det finns tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och 

andra regler som gäller för föreningens verksamhet 
o Se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande  
o Fastställa föreningens placeringspolicy 
o Besluta om föreningens övriga policyer 

 
4.1.2 Styrelsen ska se till att dess arbete årligen utvärderas genom en systematisk och 

strukturerad process. 
 

4.1.3 Omedelbart efter ordinarie föreningsstämma ska styrelsen hålla konstituerande 
sammanträde och utse vice ordförande samt övriga funktionärer som styrelsen anser sig 
behöva. Styrelsen ska även utse firmatecknare samt årligen ompröva givna fullmakter. 

 
4.1.4 Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år. Därutöver ska styrelsen 

sammanträda, om styrelsens ordförande finner att det behövs, eller om föreningens 
verkställande direktör eller någon av styrelsens ledamöter hos ordföranden begär att 
sammanträde ska hållas för behandling av särskild angiven fråga 
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4.1.5 Styrelsens ordförande är sammankallande. Elektronisk kallelse ska tillställas samtliga 
ledamöter senast en vecka före sammanträdet tillsammans med dagordning och 
erforderliga underlag för ärendebehandling. Om föreskrivna kallelseåtgärder inte kan 
iakttas på grund av ärendets brådskande natur får kallelse ske genom telefon eller          
e-post med kortare varsel än en vecka. 

 
4.1.6 Styrelsens protokoll förs i nummerordning och med löpande paragrafnumrering under 

hela verksamhetsåret. Protokollen justeras, senast två veckor efter styrelsemötet, av 
styrelsens ordförande tillsammans med ytterligare en bland styrelseledamöter som 
föreningsstämman har valt. Justering kan ske elektroniskt. 

 
4.1.7 Föreningens styrelse ska anställa en verkställande direktör. Anställningsavtal med 

verkställande direktör undertecknas på föreningens vägnar av styrelsens ordförande. 
Verkställande direktören ska handha den löpande förvaltningen av föreningens 
angelägenheter. Styrelsen ska dock alltid själv avgöra ärenden av principiell art eller 
större ekonomisk betydelse.  

 
Sådana ärenden är t.ex. 
o Förändringar av föreningens verksamhetsområde och förändringar i föreningens 

butiksnät 
o Särskilda samarbetsavtal  
o Målsättning och planer i stort för föreningen på både lång och kort sikt 
o Köp och försäljning av företag eller rörelser och fast egendom 
o Investeringar utöver affärsplan 
o Lån utöver affärsplan eller större ekonomiska åtaganden av annan art 
o Krediter och lån överstigande 500 000 kronor och/eller på längre tid än 3 månader 
o Borgens- eller garantiåtagande över 500 000 kronor 
o Hyresavtal som binder föreningen för längre tid än 5 år 
o Avtal som gäller högre belopp än 500 000 kr per år 
o Avtal som binder föreningen längre tid än 1 år och som faller utanför normal 

affärsverksamhet 
o Yttrande över motioner till föreningsstämman samt andra ärenden som ska 

hänskjutas till föreningsstämmans avgörande. 
 

4.1.8 Respektive styrelseledamot ska två gånger per år medverka på ägarombudsträff i sitt 
tilldelade område. 
 

4.1.9 Styrelsen ska årligen kalla lokala valberedningen till utbildning så att valberedarna får 
tillräckligt med kunskap för att fullfölja sitt uppdrag. 

 
4.1.10 Styrelsen ska på ordinarie föreningsstämma presentera förslag till principer för 

ersättning och andra anställningsvillkor för föreningsledning för godkännande av 
stämman. Principerna ska omfatta 
o Förhållande mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och 

ersättning 
o Huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram 
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o Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pensioner, uppsägning och 
avgångsvederlag och vilken krets av befattningshavare som omfattas 

I presentationen ska det också framgå om de föreslagna principerna väsentligt avviker 
från tidigare av stämman godkända principer. 

4.2 Storlek och sammansättning mm 

Styrelsen bör ha en storlek och sammansättning som ger utrymme åt de olika kompetenser och 
erfarenheter som erfordras och som uppfyller de krav på oberoende som ställs för att styrelsen 
effektivt och självständigt ska kunna förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen bör förnyas i 
erforderlig takt med beaktande av utvecklingen av föreningens verksamhet och behovet av 
kontinuitet i styrelsearbetet.  

4.2.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd 
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt, samt ha en 
jämställd sammansättning. 
 

4.2.2 Styrelsens ledamöter ska ha en god geografisk spridning inom föreningens 
verksamhetsområde.  

 
4.2.3 Styrelsen ska inte vara större än att enkla och effektiva arbetsformer kan tillämpas. Dock 

måste styrelsen vara så stor så att kontakten med föreningens ägarombud sker på ett 
tillfredsställande sätt. 
 

4.2.4 Stämmovalda styrelseledamöter ska vara oberoende i förhållande till föreningen och 
föreningsledningen. En styrelseledamot ska inte anses oberoende om ledamoten 
o Är anställd i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har 

väsentligt intresse 
o Erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från 

föreningen eller från någon person i föreningsledningen 
o Har omfattande affärsförbindelser med föreningen eller föreningens dotterföretag i 

egenskap av kund, leverantör eller samarbetsparter 
o Står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i föreningsledningen. 

 
4.3 Styrelseledamöter 

En styrelseledamot har en sysslomannaliknande ställning i förhållande till föreningen. Det 
innebär att ledamoten är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg och ha den kunskap 
som erfordras för att på bästa sätt tillvarata föreningens och dess ägares intressen. 

4.3.1 Styrelseledamot ska ägna styrelseuppdraget i föreningen erforderlig tid och omsorg. 
 

4.3.2 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och 
föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. 
Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som ledamoten anser 
nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut. 
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4.3.3 Styrelseledamot är skyldig att tillägna sig den kunskap om föreningens verksamhet, 
organisation, marknad mm som behövs för uppdraget. 

 
4.3.4 Ny styrelseledamot ska genomgå erforderlig introduktionsutbildning om föreningen, 

dess verksamhet, organisation, marknad mm samt den utbildning i övrigt som 
styrelseordförande och ledamoten gemensamt finner lämplig. 

 

4.4 Styrelseordförande 

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens 
arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. 

4.4.1 Styrelsens ordförande får inte vara anställd i eller ha uppdrag för föreningen utöver 
uppdrag som hör samman med ordförandeskapet. 
 

4.4.2 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen 
fullgör sina skyldigheter. Ordförande ska särskilt  
o Organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv 

diskussion i styrelsen, i vilken samtliga ledamöter deltar och skapar bästa möjliga 
förutsättningar för styrelsens arbete 

o Se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om 
föreningen och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att 
styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. 

o Ta emot synpunkter från medlemmar och förmedla dessa inom styrelsen 
o Hålla fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner med och stöd 

för föreningens verkställande direktör 
o Se till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag för sitt 

arbete 
o Efter samråd med verkställande direktör fastställa förslag till dagordning för 

styrelsens sammanträden 
o Kontrollera att styrelsens beslut verkställs effektivt 
o Tillse att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete och att den centrala valberedningen 

informeras om resultatet av utvärderingen  
o Vara talesperson för föreningen i ägarfrågor 

 
4.5 Arbetsformer 

 
4.5.1 Styrelsens sammanträden ska beredas av styrelsens presidium, vilket består av 

styrelsens ordförande, vice ordförande och föreningens verkställande direktör. 
 
 

4.5.2 Styrelsen kan inom sig inrätta arbetsgrupper för att bereda ärenden inom mer 
avgränsande områden och, om styrelsen så finner lämpligt, till sådana arbetsgrupper 
delegera viss beslutanderätt. Inrättande av arbetsgrupper får inte leda till att styrelsen 
förlorar överblicken och kontrollen över verksamheten eller att informationen till 
styrelsen försämras. 
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4.5.3 Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verkställande direktörens arbete. Minst en gång per 
år styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen person från föreningsledningen 
ska närvara. 

 
4.5.4 Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende ska ge en saklig, utförlig och relevant 

belysning av det ärende beslutet gäller. Beslut ska inte fattas av styrelsen i ett viktigt 
ärende som inte varit upptaget på dagordningen, såvida inte styrelsen enhälligt beslutar 
att så ska ske. 

 
4.5.5 Styrelsen ska biträdas av en styrelsesekreterare som inte är ledamot av styrelsen. 

 
4.5.6 Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som 

funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Protokollet, 
med bilagor, ska hållas tillgängligt för styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter 
styrelsesammanträdet. 

 
4.5.7 Styrelsen ska sammanträda i den omfattning som erfordras för att hinna behandla de 

frågor som ankommer på styrelsen. 
 

4.5.8 Styrelsen ska sträva efter att ha en jämställd sammansättning av arbetsgrupper och vid 
extern representation. 
 

4.6 Finansiell rapportering 
 
Styrelsen ansvarar för att föreningens finansiella rapportering är upprättad i 
överenstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder 
 

4.6.1 Av årsredovisning och delårsrapport ska tydligt framgå vilka delar som är formella 
finansiella rapporter, på vilka regelverk dessa grundas.  
 

4.6.2 Styrelse och verkställande direktören ska omedelbart före underskrifterna i 
årsredovisningen lämna en försäkran av innebörd att, såvitt de känner till, 
årsredovisningen är upprättad i överenstämmelse med god redovisningssed, lämnade 
uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse 
är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av föreningen som skapats i 
årsredovisningen. 
 
 
 

4.7 Internkontroll och internrevision 
 
Styrelsen ansvarar för föreningens interna kontroll, vars övergripande syfte är att skydda 
medlemmarnas investering och föreningens tillgångar. 
 

4.7.1 Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad om att föreningens system för 
internkontroll fungerar. 
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4.8 Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor 

 
Styrelsen ansvarar för att föreningen har ett formaliserat och transparent system som 
säkerställer att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen 
efterlevs samt att ändamålsenliga relationer med föreningens registrerade revisionsbolag 
upprätthålls. 
 

4.8.1 Styrelsen ska dokumentera och lämna upplysningar om det sätt på vilket styrelsen 
säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt kommunicerar med 
föreningens registrerade revisionsbolag. 
 
 

5 Lokala valberedningar 

Lokala valberedningar är ägarombudsområdets organ för beredning av valet av medlem som 
blivit nominerad eller kandiderat inför ägarombudsval.  

 
5.1 Uppgifter 

 
5.1.1 Ledamöter i lokala valberedningen ska ha kunskap om föreningens verksamhet och ett 

bra lokalt kontaktnät för att finna lämpliga kandidater till rollen som ägarombud. 
 

5.1.2 Lokala valberedningen ska bereda valet av nominerade eller kandiderande medlemmar 
till ägarombudsuppdraget.  

 
5.1.3 Ägarombud eller ersättare får inte vara ledamöter i lokala valberedningen. Inte heller 

närstående släkting till ägarombud, och dess ersättare, får vara ledamöter i lokala 
valberedningen. 

 
5.1.4 Lokala valberedningen ska delta vid den av styrelsen årligen anordnade utbildning för 

lokala valberedare. 
 

6 Centrala valberedningen 
 

Centrala valberedningen är föreningsstämmans valberedning, vilket bl.a. ger förslag på 
ledamöter till föreningsstyrelsen. Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av 
stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans 
behandling av dessa ärenden. Föreningsstämmans beslut om tillsättning av styrelse bör beredas 
genom en av ägarna styrd, strukturerad och transparent process som skapar goda 
förutsättningar för väl underbyggda beslut. 
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6.1 Uppgifter 
 

6.1.1 Centrala valberedningen ska ha en med hänsyn till föreningens verksamhet 
ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende 
ledamöternas kompetens och kontaktnät, erfarenhet och bakgrund i övrigt, samt en 
jämställd sammansättning.  
 

6.1.2 Centrala valberedningens ledamöter ska ha en god geografisk spridning inom 
föreningens verksamhetsområde. 

 
6.1.3 Centrala valberedningen ska på ordinarie föreningsstämma lämna förslag till val av 

föreningens ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen. 
 

6.1.4 Som underlag för sina förslag till föreningsordförande och övriga styrelseledamöter ska 
valberedningen 
o Bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att 

ställas på styrelsen till följd av föreningens läge och framtida inriktning, bl.a. genom 
att ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som genomförts 

o Fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning 
behöver rekryteras 

o Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter 
som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmar ska beaktas. 
 

6.1.5 Valberedningens förslag till föreningsordförande och övriga styrelseledamöter ska 
presenteras i kallelsen till föreningsstämman. I presentationen ska framgå 
o Ålder samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet 
o Uppdrag i föreningen och andra väsentliga uppdrag 
o Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till 

föreningen och föreningsledningen 
o Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen 
o Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av 

den föreslagna ledamotens kompetens och lämplighet 
 

6.1.6 Valberedning ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag, varvid 
särskild motivering ska ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen ska 
också lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.  
 

6.1.7 Person föreslagen till styrelsen ska såvitt möjligt närvara på stämman för att kunna 
presentera sig och svara på frågor. 

 
6.1.8 Förslag till tillsättning av auktoriserat revisionsbolag ska lämnas av föreningens centrala 

valberedning vid ordinarie föreningsstämma. Förslaget ska presenteras i kallelsen till 
föreningsstämman. Information ska innefatta omfattningen av det föreslagna 
revisionsbolagets tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren samt, 
vid omval, vilket år revisionsbolaget valdes och hur länge revisionsbolaget innehaft 
uppdraget. 
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6.1.9 Föreningens centrala valberedning ska lämna förslag till stämmoordförande vid 
föreningsstämman. Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt av 
valberedningen vid stämman. 

 
6.1.10 Föreningens centrala valberedning ska lämna förslag till protokollsjusterare, sekreterare 

och rösträknare vid föreningsstämma. 
 

6.1.11 Nya ledamöter i centrala valberedningen ska erhålla lämplig introduktionsutbildning för 
uppdraget. 
 
 

7 Arvodering av ledamöter i föreningens organ 
 

7.1 Uppgifter 
 

7.1.1 Den centrala valberedningen ska vid ordinarie föreningsstämma ge förslag på arvodering 
av ledamöter i föreningens organ, med undantag av verkställande direktören, registrerat 
revisionsbolag och ledamöter i centrala valberedningen. 
 

7.1.2 Föreningens styrelse lämnar förslag till föreningsstämman på arvodering av ledamöter i 
centrala valberedningen. 

 
7.1.3 Ersättning till föreningens verkställande direktör behandlas i punkt 9.2.1 

 
7.1.4 Ersättningen till det registrerade revisionsbolaget behandlas i punkt 9.1.16 

 
 
 

8 Nomineringar 
 

8.1 Nomineringar av ledamot till föreningsstyrelsen 
 

8.1.1 Medlem som har förslag på ledamot till föreningsstyrelsen ska senast den 31 december 
lämna uppgift om kandidatens namn och adress till centrala valberedningen.  
 

8.1.2 Information om ovanstående hanteringsordning (punkt 8.1.1.) kommuniceras via 
föreningens hemsida.  

 
8.1.3 Information om ovanstående hanteringsordning (punkt 8.1.1) kommuniceras via e-post 

till föreningens ägarombud. 
 
 
 

8.2 Nominering av ledamot i centrala valberedningen  
 

Centrala valberedningen är föreningsstämmans valberedning, vilken bl.a. ger förslag på 
ledamöter till föreningsstyrelsen 
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8.2.1 Medlem som har förslag på ledamot till föreningsstämmans valberedning ska senast den 

31 december lämna uppgift om kandidatens namn och adress till föreningsstyrelsen. 
 

8.2.2 Information om ovanstående hanteringsordning (punkt 8.2.1) kommuniceras via 
föreningens hemsida. 

 
8.2.3 Information om ovanstående hanteringsordning (punkt 8.2.1) kommuniceras via e-post 

till föreningens ägarombud. 
 

8.2.4 Styrelsen sammanställer inkomna kandidaturer och ger förslag, med motivering, till 
föreningsstämman på kandidater till centrala valberedningen. 
 
 

8.3 Kandidering till uppdraget som ägarombud 
 

8.3.1 Styrelsen har i uppgift att ta fram rutiner för kandideringsprocessen av ägarombud.  
 

8.3.2 Styrelsen informerar genom anslag i föreningens försäljningsställen, på hemsida och 
eventuellt genom e-post till medlemmar om när perioden är för kandidering till 
uppdraget. 

 
8.3.3 De kandideringar som inkommit vidarebefordras till aktuell lokal valberedning av 

servicekontoret. 
 

 
 

9 Verkställande direktören 

Verkställande direktören har en särskild roll i styrelsearbetet. Detta innefattar bl.a. att 
rapportera till styrelsen om föreningens utveckling, vara föredragande och förslagsställare i 
frågor som beretts inom företagsledningen samt förse styrelsen med information som underlag 
för dess arbete 

9.1.1 Verkställande direktören ska se till att styrelsen får ett så sakligt, utförligt och relevant 
informationsunderlag som erfordras för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda 
beslut samt att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av föreningens verksamhet 
mellan styrelsens sammanträden. 
 

9.1.2 Styrelsen ska godkänna verkställande direktörens väsentliga uppdrag utanför 
föreningen. Med väsentliga uppdrag menas t.ex. styrelseuppdrag i andra företag, 
organisationer eller större föreningar. 

 
9.1.3 Styrelsen fastställer föreningens administrativa organisation i stort. Verkställande 

direktören ger organisationen dess faktiska utformning och beslutar i personalfrågor. 
 

9.1.4 Verkställande direktören ska leda och samordna föreningens verksamhet så att 
föreningens ändamål på ett effektivt sätt förverkligas. Verkställande direktören ska ta 
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initiativ till utveckling och rationalisering av verksamheten. Den av styrelsen fastställda 
affärsplanen ska därvid utgöra ram för verksamheten. 

 
9.1.5 Verkställande direktören ska svara för att erforderlig personal anställs samt att befintlig 

personal utbildas och utvecklas i sitt arbete men också fortlöpande informeras om 
föreningens medlemsdemokratiska och administrativa verksamhet. 

 
9.1.6 Verkställande direktören ska sörja för 

o Att samtliga skyldigheter enligt lag eller myndighets beslut blir rättsenligt fullgjorda 
och i det sammanhanget särskilt övervaka att bokföringen fullgörs enligt lag 

o Att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt och i överensstämmelse med 
styrelsens beslut 

o Att föreningens skatter och avgifter inbetalas till Skatteverket inom angiven tid 
o Att Ägarombud och andra förtroende valda är väl informerade om föreningens 

verksamhet i allmänhet och vars och ens ägarombudsområde i synnerhet 
o Att föreningen har en god intern kontroll  
o Att föreningen har en uppdaterad attestinstruktion och att den följs 
o Att föreningen har för föreningen erforderliga policys och instruktioner samt att 

dessa kommuniceras och tillämpas inom föreningen. Motsvarande gäller för 
förekommande koncernövergripande policys och instruktioner. 
 
 

9.1.7 Verkställande direktören ska se till att ärenden, som föreligger styrelsen, är väl 
förberedda. 
 

9.1.8 Verkställande direktören svarar för att affärsplan, årsredovisning och delårsrapport 
upprättas och presenteras för styrelsen enligt tidsplan som styrelsen och verkställande 
direktören kommit överens om. 

 
9.1.9 Verkställande direktören ska regelbundet informera styrelsen om resultat, planer och 

händelser av vikt. 
 

9.1.10 Frågor av principiell art eller större ekonomisk betydelse ska verkställande direktören 
hänskjuta till styrelsens avgörande, se punkt 4.1.7 

 
9.1.11 Om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens 

verksamhet, får verkställande direktören dock utan styrelsens bemyndigande vidta 
åtgärd av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse efter det att godkännande 
inhämtats från styrelsens ordförande. I sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt 
underrättas om åtgärden.  

 
9.1.12 Verkställande direktören ska medverka vid föreningsstämmorna. 

 
9.1.13 Verkställande direktören ska medverka vid ägarombudsträffar. 

 
9.1.14 Verkställande direktören ska sörja för att föreningsstämmor förbereds. 
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9.1.15 Verkställande direktörens förslag på principer för ersättning och övriga 
anställningsvillkor för föreningsledningen ska godkännas av styrelsen. 

 
9.1.16 Verkställande direktören ska på uppdrag av styrelsen för centrala valberedningen 

genomföra upphandling av registrerat revisionsbolag inför föreningsstämmans beslut. 
 

 
9.2 Ersättning till verkställande direktören 

 
Styrelsen ansvarar för att föreningen har en formaliserad och för samtliga ledamöter 
transparent process för att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för 
föreningsledningen samt besluta om verkställande direktörens ersättning och övriga 
anställningsvillkor 
 

9.2.1 Styrelsens ordförande ska inför varje nytt kalenderår genomföra lönesamtal med 
föreningens verkställande direktör. Lönerevision gäller, om inget annat överenskommer, 
per den 1 januari påföljande år. Villkor för lönerevisionen ska förankras med föreningens 
vice ordförande. 
 
 

10 Övrigt 
 

10.1 Övriga framställningar från medlem 
 

10.1.1 Om medlem skriftligen framlägger ett förslag, ett önskemål eller ett klagomål för 
styrelsen, är styrelsen skyldig att bereda frågan och lämna medlemmen skriftligt svar. 
 

10.2 Ränta medlemskonto 
 

10.2.1 Medel på medlemskonto förräntas enligt styrelsebeslut.  
 

10.2.2 Styrelsens beslut om ränta på medlemskonto ska presenteras på ordinarie 
föreningsstämma. 
 

10.3 Motioner 
 

10.3.1 Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en 
skriftlig motion till styrelsen senast 31 december året före stämman. 
 

10.3.2 Information om när motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda ska 
kommuniceras via föreningens hemsida och genom anslag i föreningens 
försäljningsställen. 

 
10.3.3 Information om när motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda ska 

kommuniceras via e-post till föreningens ägarombud. 
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11 Verksamhetsstyrning 
 

11.1 Uppföljning av kod för verksamhetsstyrning 
 

11.1.1 Till föreningens årsredovisning ska fogas en särskild rapport om 
verksamhetsstyrningsfrågor. Av rapporten ska framgå om den är granskad av registrerat 
revisionsbolag. 
 

11.1.2 Föreningen ska i verksamhetsstyrningsrapporten ange att denna kod tillämpas av 
föreningen samt översiktligt beskriva hur föreningen tillämpat koden under det senaste 
räkenskapsåret. I rapporten ska anges från vilka regler i koden avvikelse skett. Skälen för 
varje avvikelse ska tydligt redovisas och beskriva den lösning som valts istället. 

 
11.1.3 Föreningen ska på sin webbplats göra de tre senaste årens 

verksamhetsstyrningsrapporter tillgängliga tillsammans med den del av 
revisionsberättelsen som behandlar verksamhetsstyrningsrapporten alt revisorns 
skriftliga yttrande över rapporten. 

 
11.1.4 I verksamhetsstyrningsrapporten ska upplysningar lämnas om det sätt på vilket styrelsen 

säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen 
 

11.1.5 I verksamhetsstyrningsrapporten ska, om denna information inte framgår av 
årsredovisningen, även följande uppgifter lämnas 
o En redogörelse för hur beredningen av tillsättning av styrelse är organiserad 
o Sammansättningen av centrala valberedningen 
o För var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som ska lämnas enligt 

punktlistan i punkt 6.1.5 
o Arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste 

räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive 
ledamots närvaro vid styrelsesammanträdena  

o Verkställande direktörens ålder och huvudsakliga utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Verkställande direktörens väsentliga uppdrag utanför 
föreningen 
 

11.2 Årlig revidering 
 

11.2.1 Denna kod för verksamhetsstyrning av konsumentföreningen Coop Mitt, ekonomisk 
förening, ska årligen revideras av ordinarie föreningsstämma. 
 

11.2.2 Den av föreningsstämman godkända koden för verksamhetsstyrning ska distribueras till 
samtliga förtroendevalda i föreningen senast tre veckor efter ordinarie 
föreningsstämma. 
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11.2.3 Den av föreningsstämman godkända koden för verksamhetsstyrning ska publiceras på 
föreningens hemsida senast tre veckor efter ordinarie föreningsstämma.  


