KONSUM FÄRINGSÖ

2013

Verksamhetsberättelse

Ny stark organisation för framtiden i Coop Konsum Stenhamra
Erfarenhet och nya idéer kommer att leda till en bättre service, som kommer våra kunder till del!
Teamet som borgar för detta är den nya butikschefen Sandra Berglund, den nye säljledaren Stephan
Eriksson och den ”nygamle” kassaledaren Kjell Eriksson, tillsammans med den erfarna butikspersonalen.

Kallelse till stämma
Lördagen den 26 april klockan 15.00
i Uppgårdskolans aula.

Välkommen!

Styrelse och dagordning

Styrelsen under verksamhetsåret

Dagordning

Leif Forsberg, ordförande
Anna Rosenberg, vice ordförande
Tina Kahm, sekreterare,
Marie Linnerstam, vice sekreterare
Anders Larsson
Jenny Gentele
Birgitta Svensson
Elisabeth Andersson, personalrepresentant
Kjell Eriksson, personalrepresentant
Anders Sjölinder, adjungerad

1.

Styrelsen har under året hållit 13
protokollförda styrelsemöten

Revisorer
Joakim Nilsson PWC
Gunilla Jerlinger, av stämman vald revisor
Lars Eklund, av stämman vald revisor
Lennart Gutå, av stämman vald suppleant

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Representation

13.
Leif Forsberg är förste ersättare vid KF:s förenings- 14.
stämma och företräder jämte Anders Sjölinder föreningen vid de regionala konferenserna
15.

Valberedning
Jeanette Kristiansson Vänehem, sammankallande
Per-Einar Stark
Gun Lindh

Valberedningens förslag till
Konsumstämman 2014
Ledamöter:
Anders Larsson
Anna Rosenberg
Karin Bernhult
Steven Moar

omval (2år)
omval (2år)
nyval (2år)
nyval (2år)

Kvarstående ledamöter på 1 år är:
Leif Forsberg
Jenny Gentele
Birgitta Svensson
Revisorer:
Gunilla Jerlinger,

omval (2år)

Kvarstående ordinarie revisor på 1 år:
Lars Eklund
Revisorssuppleant:
Lennart Gutå,

2

omval (1år)

16.
17.
18.
19.
20.

Val av ordförande, sekreterare och två
protokolljusterare, tillika rösträknare.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig
ordning.
Fastställande av dagordning.
Information om verksamhet, ekonomi och
framtidsplaner i föreningen och konsumentkooperationen i övrigt.
Framläggande av årsredovisningen för
föreningen.
Framläggande av revisionsberättelsen.
Fastställande av resultat och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Fråga om ansvarsfrihet för vd.
Disposition av föreningens vinst enligt den
fastställda balansräkningen.
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna
ärenden.
Motioner.
Bestämmande av arvoden och andra ersättningar
till de förtroendevalda i föreningen.
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
enligt §18 i stadgarna.
Val av ledamöter i styrelsen enligt §18 i
stadgarna.
Val av revisorer och ersättare enligt §23 i
stadgarna.
Val av valberedning enligt §17 i stadgarna.
Avtackning.
Mötets avslutande.

Väl mött på årets stämma.
Lördagen den 26/4, kl. 15.00

Årsredovisning 2013

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten

Intäkts- och kostnadsutveckling

Färingsö konsumentförening är en sammanslutning av konsumenter i Färingsö. Föreningen är medlem i Kooperativa
Förbundet (KF). Föreningens uppgift är att i samverkan
med KF främja sina medlemmars hushållsekonomi genom
att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och önskemål, att
bedriva kunskapsutveckling och information samt opinionsbildning i frågor som rör konsumtion.
Konsumentkooperationens verksamhetsidé är att skapa
ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. Vår vision är:
Coop Konsum - butikerna på Färingsö är värda en omväg
för en hållbar konsumtion!
Föreningen bedriver detaljhandel med dagligvaror via
butiker i Stenhamra och Kungsberga under varumärket
Coop Konsum.

Marginalen har under året kraftigt förbättrats, detta beror
på att vi har fått ett större bonusutfall på våra inköp via
Coop. Det kan man utläsa på den minskade kostnaden såld
vara samtidigt som nettoomsättningen ökat. Detta är
resultatet av det arbete som genomfördes under 2012 med
att förändra sortimentet i våra butiker. Som en följd av detta
har rörelseresultatet förbättrats jämfört med tidigare år.

Försäljning och volymutveckling
Föreningens omsättning för året uppgick till 101,8 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 137tusen kronor jämfört
med 2012. Volymförändringen efter beaktande av
inflationen var minus 1,6 %.

Investeringar
Under 2013 har några investeringar genomförts. Under
försommaren bytte vi ut våra returmaskiner för burkar, glas
och PET i Stenhamra. Installation av elektroniska hyllkantsetiketter genomfördes i Stenhamra. Vi har nu ett modernt
system som hjälper oss att alltid visa samma pris på hyllkanten som det är i kassan. Man kan även se om varan har
ett medlemspris samt om varan har ett tillfälligt sänkt pris.
Under hösten bytte vi ut belysningsarmaturerna på parkeringen mot Fårhagsplan, dessa ersattes med nya LED armaturer. Detta spar både el och är bra för miljön. Dessutom
har vi även bytt ut kassorna (hårdvaran) i båda butikerna. I
Kungsberga tog vi bort bensinpumpen samt tanken till
denna. På ytan som frigjordes kunde vi skapa nya
parkeringar i nära anslutning till butiken.

Övrigt
Våra tillgångar i Danske bank har omvärderats vilket har
fått som konsekvens att vi har fått ett ökat resultat på våra
finansiella poster.
Vi har under 2013 fortsatt arbetet med att införa vårt
datoriserade ordersystem i butikerna. Systemet är i dag
infört och används av de flesta avdelningarna i butiken.
Vinsten med att använda detta system är att minska
bristerna i hyllorna samtidigt som vi optimerar lagret.

Medlemsnytta
Vår storköpsrabatt 6 %, mån-ons,
vid köp över 800 kr

=

664 tkr

Medlemsåterbäringen upp till 5%

=

2 519 tkr

Detta har sammantaget gett 3 183 tkr i lägre priser till
våra medlemmar. Detta motsvarar 3,1 % av den totala
försäljningen. Därutöver tillkommer medlemsförmåner på
ett stort antal varor varje vecka.

Medlemsinformation
Medlemmar vid årets början
Tillkomna medlemmar
Avgångna medlemmar
Dödsbon
Medlemmar vid räkenskapsårets slut

+
=

Antal
3 803
110
32
216
3 665

Flerårsöversikt

2013

2012

2011

2010

2009

Nettoomsättning, tkr

89 033

88 752

85 673

85 703

83 031

3 132

193

265

2 256

1 965

31 964

28 767

27 921

29 278

27 550

58,1

55,7

56,8

56,5

57,3

Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

3

Årsredovisning 2013

RESULTATDISPOSITION
Förslag till disposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserat resultat
Årets vinst
Totalt att disponera

9 335 479 kr
1 998 886 kr
11 334 365kr

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att disponibla medlen disponeras
enligt följande:
Till reservfonden avsätts
Balanseras i ny räkning
Totalt att disponera

Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

99 944 kr
11 234 421 kr
11 334 365 kr
Not

2013-12-31

2012-12-31

1

89 033 076
1 233 184
90 266 260

88 751 908
850 574
89 602 482

-67 254 141
-6 118 518
-15 031 270
-1 489 942
-89 893 871

-68 147 223
-5 040 348
-14 819 615
-1 507 179
-89 514 365

372 389

88 117

2 748 235
105 897
-94 801
2 759 331

133 083
88 628
-117 254
104 457

3 131 720

192 574

-560 280
-572 554
1 998 886

-22 278
-15 523
154 773
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Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa resultat från finansiella poster
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Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

4
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Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

5

7 806 120

8 262 713

Inventarier, verktyg och installationer

6

2 853 695

2 905 918

10 659 815

11 168 631

2 750 379

2 750 379

6 436 884

3 725 723

9 187 263

6 476 102

19 847 078

17 644 733

2 891 682

3 077 467

170 435

171 204

7 956 912

7 022 745

Aktuella skattefordringar

301 055

757 901

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

609 786

-

9 038 188

7 951 850

187 190

92 557

Summa omsättningstillgångar

12 117 060

11 121 874

Summa tillgångar

31 964 138

28 766 607

Finansiella anläggningstillgångar
Insatser KF
Långfristiga värdepappersinnehav
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Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank

8
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Balansräkning

Not

2013-12-31

2012-12-31

Medlemsinsatser

1 195 380

1 199 612

Reservfond

3 471 107

3 463 106

4 666 487

4 662 718

Dispositionsfond

9 335 479

9 188 706

Årets resultat

1 998 886

154 773

11 334 365

9 343 479

16 000 852

14 006 197

Periodiseringsfond

2 200 545

1 813 260

Avskrivningar utöver plan inventarier

1 109 853

936 858

3 310 398

2 750 118

4 285 660

4 544 146

4 656 690

4 681 939

561 537

478 780

3 149 001

2 305 427

8 367 228

7 466 146

31 964 138

28 766 607

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital och skulder

9

Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Medlemsinlåningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

6
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Noter
Not 1 Tilläggsupplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd,
förutom BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av vara till kund i enlighet med försäljningsvillkor.
Försäljning redovisas netto efter moms och rabatt.
I nettoomsättning ingår intäkter från utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först in - först ut principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Beaktande har skett av inkurans.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade
eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en
finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången
ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har värderats till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar
enligt plan. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningar enligt plan baseras på
tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd.
Byggnad 3 % av anskaffningskostnaden
Markanläggning 5 % av anskaffningskostnaden
Maskiner och inventarier 15 % av anskaffningskostnaden
Datorer 33 % av anskaffningskostnaden
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Nyckeltalsdefinitioner:
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Not 2

Anställda och löner

2013

2012

Kvinnor

20

21

Män

10

10

Totalt

30

31

11 060 669

11 239 847

3 243 616

3 017 598

614 365

481 509

14 918 680

14 738 985

Medelantalet anställda

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till anställda och styrelse
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Summa
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Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2013

2012

-

133 083

50 661

-

Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper

2 697 575

-

Summa

2 748 236

133 083

2013

2012

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt
plan

-172 995

-44 819

Förändring av periodiseringsfond

-387 285

22 541

Summa

-560 280

-22 278

2013

2012

Ingående anskaffningsvärden

14 117 617

14 117 617

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 117 617

14 117 617

Ingående avskrivningar

-5 854 904

-5 398 311

-456 593

-456 593

-6 311 497

-5 854 904

Utgående redovisat värde

7 806 120

8 262 713

Taxeringsvärden byggnader och mark i Sverige

9 568 000

9 415 500

2013

2012

12 912 656

12 733 667

981 126

360 169

-

-181 180

13 893 782

12 912 656

-10 006 738

-9 137 332

-

181 180

-1 033 349

-1 050 586

-11 040 087

-10 006 738

2 853 695

2 905 918

Utdelning på medlemsinsatser i KF
Övriga utdelningar

Not 4 Bokslutsdispositioner

Not 5 Byggnader och mark

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar / utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar / utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav

2013-12-31

2012-12-31

Aktier och aktiefonder

3 725 723

3 725 723

-Omklassificeringar

2 711 160

-

Utgående redovisat värde

6 436 883

3 725 723

-Redovisat värde

6 436 883

3 725 723

-Börsvärde eller motsvarande

7 081 532

6 523 952

2013

2012

7 749 658

7 020 654

207 254

2 091

7 956 912

7 022 745

Not 8 Övriga fordringar
Bankmedel som ingår i KF:s avräkningssystem kontokuranten
Övriga fordringar
Summa

Reservfond

Fritt eget
kapital

Summa

1 199 612

3 463 106

9 343 479

14 006 197

-4 232

-

-

-4 232

Avsättning till reservfonden

-

8 000

-8 000

-

Årets resultat

-

-

1 998 886

1 998 886

1 195 380

3 471 106

11 334 365

16 000 851

Not 9 Förändring av eget kapital

Enligt balansräkning 2012-12-31
Förändring av medlemsinsatser

Eget kapital 2013-12-31

Medlemsinsatser

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2013-12-31

2012-12-31

Upplupna löner och semesterlöner

1 718 472

1 353 100

Upplupna sociala avgifter

1 034 795

727 749

395 734

224 578

3 149 001

2 305 427

Övrigt
Summa

Stenhamra 10 mars 2014

Leif Forsberg, ordf. Anna Rosenberg

Christina Kahm

Birgitta Svensson

Marie Linnerstam

Kjell Eriksson

Jenny Gentele

Anders Larsson

Elisabeth Andersson Anders Sjölinder, VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den 1:a april 2014
Gunilla Jerlinger
Lars Eklund
Av föreningsstämman valda revisorer

Joakim Nilsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Färingsö konsumentförening ekonomisk förening, org.nr 715200-0688
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen Färingsö
konsumentförening ekonomisk förening för år 2013.
Styrelsen och Verkställande direktören ansvarar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och Verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för
den interna kontroll som styrelsen och Verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och Verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens
och Verkställande direktörens förvaltning för Färingsö
konsumentförening ekonomisk förening för år 2013.
Styrelsens och Verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust,
och det är styrelsen och Verkställande direktören som
har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller Verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot föreningen. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller Verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens
stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och Verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stenhamra den 1 april 2014.

Joakim Nilsson
Auktoriserad revisor

Gunilla Jerlinger

Lars Eklund

Aktuellt inom KF och Coop

Står väl laddade
Ny Styrelseordförande och VD x2

Tillsammans är vi starka

Coop och KF står väl laddade
inför framtiden.
Vid KF stämman 2013 valdes
Anders Sundström till ny ordförande i Kooperativa Förbundet.
Anders bakgrund är närmast
som VD i Folksam, samt även på
olika ministerposter 1994-1998.

COOP Har över 3 miljoner medlemmar!!
Du och över tre miljoner medlemmar är ägare
till Sveriges bredaste daglivarukedja! En kedja
som finns till för att skapa ekonomisk nytta och
ett bättre liv för dig som kund, medlem och
ägare. Vi, över 3 miljoner medlemmar har
starkt bidragit till att vår ledande matkedja
lyssnat på oss. Förslagen vi kommit med har
man tagit till sig, positiva förslag, som lett till
positiva förändringar för oss konsumenter!
Alla kan bidra med förslag, inget är ovidkommande. I den värld, som har allt mer bråttom,
är betydelsen av den gemenskap med Coop’s
affärsidé, vi finner som ägare/medlem av stor
avgörande betydelse för framtiden. Coop står
för kvalitet, sunda värderingar, miljö- och hållbarhetstänk.

Anders Sundström,

Ny VD i KF är
Ordförande KF
Tommy Ohlström, tidigare förbundsdirektör. Förändringarna sker med
anledning av att KF blir en renodlad ägarorganisation med
fokus på ägarstyrning och förbundsfrågor. Coop Sverige AB
Tommy Ohlström,
har sedan årsskiftet ansvar för
VD i KF
dagligvaruverksamheten inom
Coop i nära samarbete med de
detaljhandelsdrivna föreningarna.
Med en ny styrelse och i avvaktan till den nya
vd:n Sonat Burman Olsson tillträder i maj 2014
stärker man ledarskapet för KF.
En ny färdriktning i rätt riktning, leder rätt!
KF säljer sina fastigheter, annan affärsverksamhet och koncentrerar sig nu på den handel i
butiker, som är själva ursprunget och grundfundamentet för en ledande Dagligvarukedja!

Ett exempel; Tvätta miljösmart !
RENT AV BÄST.
Coop Änglamark kulörtvättmedel korades tillbästa tvättmedel av Testfakta!
Juryns motivering:
Det är ett riktigt välballanserat tvättmedel. Den
stora utmaningen för färgtvättmedel är att
både tvätta rent och samtidigt bevara färgerna i
kläderna. Coop Änglamark klarar båda kraven.
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Styrelsen & Föreningen

Konsum Färingsös styrelse och dess arbete
Styrelsens uppgift är i första hand att sätta långsiktiga mål för verksamheten och löpande göra
uppföljningen mot målen. Andra viktiga uppgifter är att förstå vad och hur Coop/KF beslut
skall integreras i den egna verksamheten. Att
fortlöpande ta del av hur verksamheten med
butiker och anställda utvecklas, där kundnytta
och lönsamhet är ledord och ett måste.
De kostnader och investeringar som krävs för
att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet
(butiker och personal) faller också under styrelsens ansvar. Uppföljning av dessa sker på månads basis.

Att följa vad som sker i närområdets utveckling,
som t.ex. nybyggnationerna i Stenhamra och
Kungsberga är en annan viktig aktivitet för
styrelsen att bevaka. Om så behövs även ta
kontakt med kommunen och andra myndigheter.
Styrelsen strävar till att fördela de olika arbetsuppgifterna inom styrelsen, vilket leder till en
kompetensspridning och en bra teamkänsla.
Även att utse föreningsrepresentanter till bl.a.
Coop/KF’s möten, en nog så viktig detalj.

HÄR ÄR VI!

Leif Forsberg

Anna Rosenberg

Christina Kahm

Marie Linnerstam

Anders Larsson

Styrelse ordförande,
Banktjänsteman

Vice ordförande,
It säljare

Sekreterare
Redovisningskonsult

Vice sekreterare
Banktjänsteman

Ledamot
Pensionerad förs.chef

Jenny Gentele

Birgitta Svensson

Kjell Eriksson

Elisabeth Andersson Anders Sjölinder

Ledamot
Revisor

Ledamot
Projektledare

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

VD

År 2014 började bra!
Vi är en skara på 20-talet personer som väntar
på att Konsum skall öppna. Nu slås porten upp,
vi blir hälsade med ett:
”Välkommen till Konsum och ett Gott Nytt År!”
Bättre början kan man inte få på det nya året.
En ny era och anda kommer att spegla vårt
”nya” Konsum.
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Konsum en butik att mötas i. Här kommer våra
kunder att finna sig i centrum. Ni är Konsums
största tillgång, som tillsammans med en kunnig
personal gör Konsum så unik, reflekterar
styrelseledamoten Anders Larsson.

Styrelsen & Föreningen

Förening och föreningskontor
Förändringar
En ökad försäljning är det viktigaste för all affärsverksamhet, dock till marginaler som ger
rörelsen den vinst den behöver, för fortsatt
verksamhet och framtida investeringar.
I och med att den nya butiksledningen för
Stenhamrabutiken är på plats sedan årsskiftet,
kliver Anders Sjölinder av sin roll som butikschef och renodlar rollen som VD för Konsum
Färingsö. Anders ändrar samtidigt sin arbetstid
till 60%. Och då föreningens ekonomifunktion

Konsum & Ekerö Kommun
En kommande förtätning med nybyggnationer i
tätorten Stenhamra, är något som vi i Konsum
Färingsö tagit med i våra framtidsplaner. I avvaktan på ett nytt ”äldreboende” och dess servicekrav, arbetar vi redan nu med en ökad service till våra medlemmar och kunder. Allt för
att stå klart när vårt ”nya” Stenhamra, med äldreboende, den planerade nybyggnationen på
Uppgård och andra områden, är ett faktum.
Dessa områden ger enligt översiktsplanen en
ökad bostadsbebyggelse på 125-150 nya bostäder, utöver äldreboendet.
I kommunikation med Ekerö Kommun kommer
vi att redovisa våra planer, där en utökad och
förbättrad parkering utanför Konsum Stenhamra är en del. Vi jobbar på ett förslag, som för-

sedan tidigare lagts ut till ett externt redovisningsföretag, Tranbodarna AB i Borlänge, innebär detta att föreningskontoret endast kommer
vara bemannat tre dagar i veckan. Åtgärderna
är väl underbyggda, utan att servicen nämnvärt försämras.
Mer om öppettider och kontaktuppgifter till
föreningskontoret kan du läsa på vår hemsida:
www.konsumfaringso.com
Det går även bra att kontakta föreningen via
mail på: info@konsumfaringso.com

hoppningsvis i gott samarbete med kommunen,
skall kunna leda till en bra framtida lösning för
alla parter.
I Kungsberga så planeras det även en förtätning med byggnationer i en mindre skala som
innebär en ökad bebyggelse på ca 50 nya bostäder. Även vår butik i Kungsberga kommer
under året genomgå en viss modernisering och
införande av förbättringar. Även här planerar vi
för att vara beredda på att möta en kommande
expansion, när så sker. Också i detta fall strävar
vi efter att ha en konstruktiv dialog och en positiv samverkan med Ekerö Kommun.

Målet, bäst för alla, i en dynamisk
kommun, där Konsum Färingsö är de
ledande dagligvarubutikerna!
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Nytt från butikerna

Två nya och en veteran….
Så ser den nya ledningen för Coop Konsum Stenhamra ut från årsskiftet

Sandra Berglund

Stephan Eriksson

Kjell Eriksson

Ny Butikschef
Ålder: 33 år
Bor: Stenhamra
Bakgrund: Sandra kommer närmast från en tjänst som manager
inom Canon Svenska AB, där
Sandra har flera års erfarenhet
som chef och ledare i olika
befattningar.

Ny Säljledare
Ålder: 42 år
Bor: Vällingby
Bakgrund: Stephan har lång erfarenhet från butiksarbete. Han
kommer närmast från Coop Nära
Minneberg, som han drivit som
franchisetagare.

Ny Kassaledare
Ålder: 44 år
Bor: Kungsberga
Bakgrund: Kjell har arbetat i
Konsum Färingsö sedan 1985 i
ett flertal befattningar och har
haft olika ledande roller inom
föreningen sedan 1994.

Succé
Så kom då äntligen salladsbaren till Konsum
Stenhamra och det kan bara beskrivas med ett
enda ord: SUCCÉ! Försäljningen går långt över
förväntan och det känns fantastiskt att kunna
erbjuda våra kunder att själva snabbt kunna
komponera sin egna nyttiga lunch eller middag,
helt enligt tycke och smak!
Har du inte provat än, kan vi varmt rekommendera det! Sunt, gott och prisvärt!

Elektroniska priser

Mikaela Törning,

Nja, kanske inte elektroniska priser, men väl
elektroniska prisetiketter. Vi valde att innan
sommaren 2013 investera i ett system med elektroniska hyllkantsetiketter, detta för att spara tid
samt för att säkerställa att vi alltid har samma
pris i hyllan som i kassan. Etiketterna har flera
funktioner, till exempel så blinkar de vid extrapris och vid medlemspris så talas det om vad
både medlemspriset och det ordinarie priset är.
Vi hoppas att ni som kunder uppskattar denna
investering. För oss känns det tryggt att veta att
det priset som står på etiketten i hyllan är det
samma som du betalar i kassan.

Ansvarig för salladsbaren i Stenhamra
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Nytt från butikerna
giltigt i 72 timmar. Därefter scannar man som
kund själv kvittot i automaterna utanför vår kassalinje. I samband med installationen av dessa
automater passade vi samtidigt på att snygga till
i vår spelhörna.

Ännu fler maskiner…

Tobak i automat
En investering som beslutades under 2013, men
som kom drift först under början av 2014, är de
nya tobaksautomaterna som många redan säkert
sett i Stenhamrabutiken. I och med dessa maskiner kan vi nu erbjuda samma breda utbud av tobak, rakblad och andra hygienartiklar i samtliga
kassor, samt minska vårt svinn på dessa stöldbegärliga varor. Maskinerna fungerar så att man
som kund själv skriver ut ett kvitto från pekskärmarna vid kassan på den önskade varan, som
man betalar i kassan. När kvittot betalts är det

Till sommaren bytte vi även ut de uttjänta pantautomaterna i Stenhamra. En välbehövlig åtgärd, då maskinerna var så pass till åren att det
inte längre fanns reservdelar att tillgå. De nya
automaterna
pressar även ihop
burkar och flaskor bättre än de
gamla, vilket gör
att vi får en rationellare hantering
med färre
tömningar.

Hänt i Kungsberga
Fler Parkeringar
I och med att vi till årsskiftet 2012/13 tvingades
avveckla vår bensinförsäljning i butiken, passade
vi på att utöka vår parkering med 4 platser i samband med att bensinpumpen och tanken togs
bort. Dessa ”nya” platser är, enligt butikschef
Joakim Nordqvist de mest frekvent använda
platserna.

Några nya kvadratmeter

Joakim Nordqvist,
Butikschef Kungsberga

Under hösten togs ett ”dödutrymme” från gamla
posten bort i anslutning till kassan, detta gav en
bättre lösning runt kassan och några extra kvadratmeter. En yta som kom väl till pass när vi i
slutet av året beslöt att utveckla och utöka vårt
samarbete med Apoteket, ett samarbete som
resulterat i ett rejält utökat sortiment, en ny
fräsch inredning, där du som kund själv kan
plocka det du behöver.
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KONSUM FÄRINGSÖ
Box 82, 179 03 STENHAMRA
www.konsumfaringso.com

