
 

 

Kooperativ styrningsrapport – Kod för verksamhetsstyrning 

Coop Mitt ekonomisk förening 

Föreningsstämman 22 april 2021 

 

 

 

Inledning 

Coop Mitt ekonomisk förening (”Coop Mitt”) tog 2019 fram en första version av Kod för 
verksamhetsstyrning som fastställdes på stämman 4 april 2019 (”Koden”). 

Kooperativa företag, i likhet med Coop Mitt ekonomisk förening, är medlemsstyrda                 
föreningar, vilket särskiljer dessa organisationer från andra, privat ägda 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 medlemsdeltagande 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. Det tar sig 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, Status – Vad som gjorts 

Ägarombudsval: 

Ägarombudsval har inte genomförts sedan den tidigare rapporten på föreningsstämman     
23 april 2020. 

 

Ägarombud: 

Ägarombuden har fått information om föreningens verksamhet och styrelsens arbete vid 
två ägarombudsträffar regionvis. De ägde rum i september 2020 och i mars 2021. 
Ägarombudsträffarna genomfördes digitalt på grund av rådande pandemi, covid-19. 

 

Styrelsen: 

Styrelsen består av 9 ledamöter inför föreningsstämman 2021. Ledamöter väljs på 2 år. 
Ordförande väljs på ett år i taget. Hälften av styrelsen ska väljas varje år vilket gör att vi 
säkerställer kompetens och erfarenhet kring föreningen och styrelsearbetet. 

Styrelsen har tagit fram och beslutat om Coop Mitt Affärsplan 2021 – 2023 innehållande de 
övergripande målen och föreningens strategi för att nå målen. Styrelsen har sett till att det 
finns effektiva system för uppföljning och kontroll av föreningens verksamhet och 
ekonomiska ställning mot de fastställda målen. Styrelsen har säkerställt att det finns 
tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och andra regler som gäller 
för föreningens verksamhet. Styrelsen har fastställt föreningens placeringspolicy och 
beslutat om övriga policys. 

Styrelsen har haft 7 ordinarie styrelsesammanträden under perioden efter stämma 2020 till 
stämman 2021. Styrelsen har haft ytterligare 3 extra styrelsesammanträden. 

Närvaro: 

Maria Rudolphi  Ordförande  10 av 10 

Göran Lindblå  Vice ordförande 10 av 10  

Cecilia Carter     9 av 10   

Ulf Karlsson   10 av 10   

Maria Rönnbäck    9 av 10   

Gunnar Klefbom    9 av 10   

Suzana Stamenkovic    9 av 10   

Anna Rosengren    9 av 10 

Lars Bengtsson     9 av 10 



 

 

Alla styrelseledamöter har medverkat på ägarombudsträffarna.  

Styrelsen har utvärderat sitt arbete genom en styrelseutvärdering. Utifrån resultatet har 
styrelsen sedan tagit fram utvecklingsområden för styrelsearbetet och vår möjlighet att 
utöva kontroll och påverkan av utvecklingen av Coop Mitt:s verksamhet. 

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 
arbetsuppgifter.  

 

Styrelsens ordförande är Maria Rudolphi (51 år)                                                                        
Ort: Gävle                                                                                                                                             
Vald som ordförande: Föreningsstämman april 2012, invald i styrelsen april 2001. 
Nuvarande mandat till april 2022.                                                                                                                                                                                                                                    
Huvudsaklig utbildning: Gymnasium, 3 årig ekonomisk utbildning.                              
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Sektionschef Facklig försäljning och service, Folksam 
Sektionschef Kundservice, Folksam Verksamhetsområdeschef Stockholm, Folksam 
Marknadsområdeschef Södra Norrland, Folksam Marknadsområdeschef Gävleborg/Dalarna                                                                  
Andra väsentliga uppdrag: Ledamot KF styrelse, ledamot KF ersättningsutskott, ledamot 
KPA pensionsservice AB 
 
Göran Lindblå (67 år) 
Ort: Solna/Hedemora                                                                                                                          
Invald i styrelsen: april 2015. Nuvarande mandat till april 2021                                                         
Huvudsaklig utbildning: Journalist                                                                                                            
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Tidigare Vd och koncernchef för OKQ8 ekonomisk 
förening, arbetande styrelseordförande i OKQ8 AB, Vd i Förlag, tidningschef, Journalist, 
tidigare styrelseordförande respektive ledamot i ett 50-tal stora och mellanstora bolag. Bla 
ordförande i Folksam Liv och vice ordförande i KF                                                                                                      
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i OKQ8 AB och Q8 Danmark A/S, Vice 
ordförande i Coop Mitt ekonomisk förening och ledamot i Bra Bil Sverige AB 
 
Maria Rönnbäck (51 år)                                                                                                                                                                
Ort: Söderhamn                                                                                                                                    
Invald i styrelsen: april 2015. Nuvarande mandat till april 2022.                                                                                                        
Huvudsaklig utbildning: Ekonomie kandidatexamen                                                                                         
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Programchef, Svenska ESF-rådet, Chefscontroller, 
Svenska ESF-rådet, Verksamhetscontroller, PRV, Tf Chef Ekonomi- och planeringsavdelning 
HiG, Controller, HiG, Verksamhetscontroller och samordnare, Svenska ESF-rådet, Revisor, 
Elmelind & Nilsson.  

Andra väsentliga uppdrag: Inga andra uppdrag 



 

Ulf Karlsson (57 år)                                                                                                                                                  
Ort: Gävle                                                                                                                                                    
Invald i styrelsen: april 2006. Nuvarande mandat till april 2022                                       
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom med inriktning servicemanagement                                                                                                           
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kooperativ rådgivare Coompanion Gävleborg, arbetat i 
internationella projekt via KF Project Center/Kooperation utan gränser                              
Andra väsentliga uppdrag: Inga andra uppdrag 

 

Gunnar Klefbom (56 år)                                                                                                                                        
Ort: Hudiksvall                                                                                                                                           
Invald i styrelsen: april 2015. Nuvarande mandat till april 2021                                           
Huvudsaklig utbildning: Studie- och yrkesvägledarutbildning Umeå universtitet                                                                                                                
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd Företagsutbildarna i Hälsingland ekonomisk förening, 
vägledare inom Arbetsmarknadsverket                                                                                                                                             
Andra väsentliga uppdrag: Inga andra uppdrag 

 

Suzana Stamenkovic (55 år)                                                                                                                                                    
Ort: Gävle                                                                                                                                                        
Invald i styrelsen: april 2018. Nuvarande mandat till april 2022                                         
Huvudsaklig utbildning: Yrkesskola i tillverkning av skinn, Maya Global 
affärsutvecklingsutbildning, SRY Handledarutbildning                                                                                                                     
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ägare av Hushållstjänst i Sverige AB, Entreprenör sedan 
1996 genom att leda och utveckla företag                                                                                                 
Andra väsentliga uppdrag; Ordförande för Centerpartiet i Gävle, kassör i Gävle 
Affärskvinnor, nämndeman i Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd 

 

Cecilia Carter, (59 år) 
Ort: Avesta 
Invald i styrelsen: april 2020. Nuvarande mandat till april 2021 
Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör Kemiteknik KTH 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Skogsindustrin (massa, papper och förpackningskartong), 
både i Sverige och utomlands (England och USA) 1985-2021. Olika ledande befattningar 
inom FoU, teknisk försäljning och marknadsföring, produktutveckling, produktion samt 
platsledning 
Andra väsentliga uppdrag: Bedömare av projektfinansiering Vinnova 2021-2024  

 

 
 
 
 
 



 

Anna Rosengren, (53 år) 
Ort: Borlänge   
Invald i styrelsen: april 2020. Nuvarande mandat till 2022                                                                
Huvudsaklig utbildning: Diplomerad marknadsekonom                                                             
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Almi GävleDala AB, VD Dr.Hauschka Sverige (Bergamott AB), 
Marknad & försäljningschef CCS Healtcare AB, Kategorichef Hemköpskedjan AB, Produktchef Milko 
Mejerier Ek För. 
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot Vasaloppet, Fullmäktigeledamot Dalarnas 
Försäkringsbolag 
 

Lars Bengtsson, (52 år) 
Ort: Gävle 
Invald i styrelsen: april 2020. Nuvarande mandatperiod 2021 
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieekonom. Utbildad arméofficer, Officershögskola Umeå. 
Chefsaspirant utb. Konsum Gävleborg 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Servicemarknadschef Bilbolaget Gävleborg, Officer Hälsinge 
Regemente I14. Butikschef Clas Ohlson. Sverigechef Stadium. VD Media Markt Valbo. VD 
Furuviksparken. Butikschef XXL Valbo. VD XXL Sverige 
 
 

 

 

Arbete med redovisnings- och revisionsfrågor:  

PWC har deltagit på två styrelsemöten. Ett möte ang förvaltningsrevision och 
delårsgranskning och ett möte ang bokslutet. Styrelsen har även vid del av mötet träffat 
revisionsbolaget utan närvaro av företagsledning. 

 

Lokala valberedningen: 

Lokala valberedningen har varit inbjudna till ägarombudsträffarna 

 

Centrala valberedningen: 

Ledamöter i föreningens centrala valberedning är:  

Anders Frank, 68 år (sammankallande) Gävle                                                                            
Anna-Karin Widehammar, 53 år Hudiksvall                                                                    
Kenneth Östberg, 57 år  Norberg 

Ordförande och Vd har träffat centrala valberedningen för att gå igenom Föreningens 
verksamhet, styrelseutvärdering och aktuell status kring antal ägarombud.  

 



 

 

Nomineringar av ledamot i föreningsstyrelsen från medlem 

Senast den 31 december ska förslag lämnas om kandidatens namn och adress till centrala 
valberedningen. Inget förslag har inkommit. 

 

Nominering av ledamot i centrala valberedningen från medlem 

Senast den 31 december ska förslag om kandidatens namn och adress till 
föreningsstyrelsen. Inget förslag har inkommit. 

 

Kandidering till uppdraget som ägarombud; 

Det har inte skett någon kandidering till val under 2020. 2 st medlemmar har blivit tf 
ägarombud efter beslut i styrelsen inför kandidering Q4 2021 och valprocess 2022. 

 

Verkställande direktören i föreningen: 

Verkställande direktören har en särskild roll i styrelsearbetet. Det innefattar bland annat 
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.  

 

Föreningens Vd är Meta Persdotter, 57 år 

Anställd from; 1 november 2019                                                                                                    
Huvudsakliga utbildning: Marknadsekonomi IHM                                                                                
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kommersiell direktör Öob kedjan och före det Vd Duka, 
Vd Svenska spel, Kommersiell direktör Rusta AB, försäljningschef Stadium, Chef för IKEA 
Kungenskurva och startade sin yrkesbana med 9 år inom Kooperationen i Västernorrland. 
Tidigare ledamot i styrelse för Hemtex, Halens, Cellbes, Bubbleroom                                                                                                       
Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Coop Sverige AB, ordförande i Ridsportsförbundets 
tävlingskommitté 

 

Vd har medverkat vid alla ägarombudsträffar. 

Vd har sagt upp sin tjänst i Coop Mitt och tillträder som Vd för Coop butiker och 
stormarknader (CBS) senast 16 juni 2021.  

 



 

Övriga framställningar från medlem 

Styrelsen har inte erhållit några skriftliga förslag, önskemål eller klagomål från medlem. 

 

Motioner 

11 motioner är inlämnade till föreningen tom 31 december och kommer att behandlas på 
föreningsstämman 22 april 2021. 

 

Koden om verksamhetsstyrning – Följa eller förklara 

Coop Mitt har avvikit från Koden för verksamhetsstyrning i följande delar 

4,1,9 Ingen utbildning har skett för valberedningen under 2020. Utbildning 
genomfördes 2019 tillsammans med KF. Kandideringsprocessen startar Q4 
2021 och inför den kommer utbildning av valberedningen att genomföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gävle den 26 februari 2021 

 

 

 

Maria Rudolphi    Göran Lindblå 

Ordförande     Vice ordförande 

 

 

 

Meta Persdotter    Maria Rönnbäck 

Vd 

 

 

 

Ulf Karlsson     Gunnar Klefbom 

 

 

 

Suzana Stamenkovic    Anna Rosengren 

 

 

 

Cecilia Carter     Lars Bengtsson 

 

 

 

 

 



 

 


