
PÅVERKA

COOP
– BLI ÄGAROMBUD!

”Jag vill ha  
blommig 
falukorv 

i charken.”



Fördelarna.
Förutom att du får träffa medlemmar, personal och butikschef i din butik så 
får du vara med och fatta viktiga beslut i din förening. Du får relevant utbildning 
för uppdraget och får möjlighet att nätverka med ägarombud från andra butiker. 
Du kommer genomföra roliga aktiviteter för att möta medlemmar samt sprida 
information om kooperation, medlemsnytta och hållbarhet. 

Ta chansen och kandidera till ett kul och spännande uppdrag som ägarombud 
i din Coop-butik. 

Ägarombudets uppdrag: 

Att vara den 
viktiga länken.
Som ägarombud blir du medlemmarnas röst och ditt uppdrag är att vara länken 
mellan medlemmarna, butiken och din konsumentförening. För att passa som 
ägarombud är du lyhörd och har ett engagemang för att din butik och förening 
ska utvecklas och bli ännu bättre. Ägarombuden röstas fram av medlemmarna 
och mandatperioden för uppdraget varierar mellan 1–2 år beroende på vilken 
förening du tillhör.

Vi kanske inte kan lova blommig falukorv i charken, men som ägarombud kan 
du faktiskt vara med och påverka din butik och förening. Coop är unikt då det 
ägs av sina medlemmar. Allt överskott som skapas går tillbaka till medlem-
marna eller återinvesteras i verksamheten.

Vi söker dig som:
• är medlem och minst 18 år
• regelbundet handlar i din Coop-butik
• är villig att lägga 30–50 timmar per år på uppdraget
•  gillar kooperation och förstår hur klokt det är att arbeta tillsammans
• står bakom vår värdegrund
• vill träffa andra medlemmar i din butik
• är intresserad av mat, hållbarhet och hälsa 

”Jag tycker det är jätteviktigt att vi yngre engagerar oss. Som ägar ombud får 
man vara med och utveckla, påverka och inte minst träffa många intressanta 
människor. Det är ett uppdrag med stor frihet till initiativ tagande och kreativitet. 
Egenskaper som är bra att ha som ägarombud är att man är social, nyfiken 
och lyhörd inför andras tankar och åsikter.”

Emelie Milding, 24 år 
Ägarombud Coop Hunnebostrand

”Viktigt att  
vi yngre  

engagerar  
oss!”

”Som ägarombud är du en viktig länk mellan butik, förening och medlem, där 
du faktiskt kan vara med och påverka. Genom en nära kontakt med butiken 
kan jag som ägarombud enkelt föra vidare medlemmarnas åsikter och syn-
punkter. Att vara med och utveckla en butik som passar oss medlemmar 
tycker jag är värt att kämpa för.” 

Tomas Isaksson, 55 år
Ägarombud Coop Hofors

”Bra butiker  
för våra  

medlemmar!”



”Jag tror på att 
göra bra saker  
tillsammans!”

”Jag har alltid tilltalats av den kooperativa affärsidén om att göra bra och 
viktiga saker tillsammans. Som ägarombud får du en bild av hur andra med-
lemmar och kunder uppfattar butiken samtidigt som du får en intressant 
inblick i hur livsmedelsbranschen fungerar. Uppdraget som ägarombud
är flexibelt och du får ett stort förtroende och eget ansvar.”

Kajsa Dahlqvist, 60 år 
Ägarombud Coop Storsjövägen, Årsta i Stockholm

Här är det val 2020.
Du som är medlem i någon av nedanstående föreningar kan kandidera till 
ägarombudsvalet 2020. I valet är det medlemmarna som röstar fram vilken 
kandidat de vill ska företräda dem. Valet genomförs i början av 2020.  
Läs mer på coop.se/val

Så här kandiderar du.
För att kunna väljas till ägarombud i valet behöver du visa ditt intresse 
och engagemang genom att kandidera. Efter det kommer valberedarna 
att kontakta dig för en intervju. 

1      Gå in på coop.se/val och klicka på länken Kandidera.

2      Besvara alla frågor. Beskriv varför du vill bli ägarombud och varför      
andra medlemmar ska rösta på dig. Glöm inte att ladda upp en bild 
på dig själv. 

3      Klicka på Skicka. Vänta sedan på att valberedningen kontaktar dig,          
vilket sker inom några veckor. 

Kandidera senast den 31 oktober 2019.

Föreningarna som  
går till val är:
1. Coop Norrbotten
2. Coop Nord
3. Coop Mitt 
4. Coop Värmland
5. Konsumentföreningen Stockholm
6. Coop Väst
7. Konsumentföreningen Göta
8. Coop Gotland
9. Coop Kristianstad Blekinge 
10. KF direktanslutna medlemmar 

Läs mer om  
din förening  

på coop.se

1

2

3

4

6

7 8

9
10

10

5



Du äger.
När du skaffade ditt Coop-kort, blev du samtidigt medlem i en konsument-
förening. På kortet står vilken som är din förening, och du hittar det även i 
inloggat läge på coop.se 

Som medlem är du allt annat än ensam. 3,5 miljoner konsumenter äger till-
sammans Sveriges största konsumentkooperativ. Som medlem får du inte bara 
bra priser och erbjudanden i Coops butiker, du är också en del av Sveriges mest 
hållbara butikskedja och har möjlighet att vara med och påverka framtiden.

I din konsumentförening finns dessutom förtroendevalda ägarombud som för 
medlemmarnas talan och fungerar som en länk mellan dig, din butik och din 
förening. 

Läs mer om hur allt hänger ihop på coop.se 

Coops löfte, vision och värderingar.
Det finns cirka 700 Coop-butiker runtom i Sverige. De ägs av 3,5 miljoner 
 medlemmar, fördelade på ett trettiotal konsumentföreningar. Medlemsägandet 
förpliktigar, och Coop står på konsumenternas sida. Det vi gör ska vara bra för 
affären, medlemmen och miljön. Vår verksamhet ska alltid stå i samklang med 
vad våra medlemmar prioriterar och efterfrågar.

Hur allt hänger ihop.

KF är förbund för konsument-
föreningarna och majoritets-

ägare i Coop Sverige AB.

Din förening3,5 miljoner 
medlemmar KF
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Läs mer och kandidera på coop.se/val


