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REKRYTERA TILLFÖRORDNADE ÄGAROMBUD/ERSÄTTARE I BUTIK

Syfte 
Det här är en aktivitet som kan genomföras i butik för att försöka hitta personer som kan vara intresserade av att 
engagera sig och bli tillförordnat ägarombud/ersättare fram tills personen kan nomineras vid nästkommande val.

Ett tillförordnat ägarombud/ersättare har samma befogenheter och rättigheter som ett valt ägarombud/ersättare 
förutom att hen inte kan vara stämmoombud. Endast de ägarombud som röstats fram vid valet vart tredje år kan vara 
stämmoombud. Däremot så kommer ett tillförordnat ägarombud bli inbjuden som gäst till stämman.

En person som är intresserad av att bli tillförordnat ägarombud/ersättare anmäler sitt intresse via ett formulär på 
KFS hemsida. Efter att anmälan kommit in så kommer personen att bli kontaktad av valberedningen för en intervju. 
Om personen anses lämplig så kommer valberedningen att föreslå personen för styrelsen som fattar det slutgiltiga 
beslutet. 

Material 
Det finns följande material att använda sig av i samband med aktiviteten. Materialet finns att hämta på föreningskon-
toret. Vänligen meddela innan ni kommer upp och hämta så vi kan lägga fram det.

• Broschyr ”Nu söker vi fler ägarombud”
• Banderoll (Begränsat antal)

Läs in er på hur det hur man anmäler sitt intresse som tillförordnat ägarombud och hur processen går till:  
www.konsumentforeningenstockholm.se/tfombud

I butiken
Bestäm datum, tid och plats i butiken ihop med butiksansvarig före aktiviteten. Fråga om ni kan få lite godis eller 
dricka som ni kan ha och locka till er medlemmar och kunder med och duka upp med det material som ni har med er. 
Om butiken har ett ståbord så kan det vara lämpligt att använda sig av.

Under aktiviteten
Fånga upp kunderna och använd någon av följande öppningsfraser för att komma igång med en dialog för att se om 
de är intresserade och verka lämpliga för uppdraget som ägarombud.

- Känner du till att det finns något som heter ägarombud? Ägarombudet har till uppgift att representera medlem- 
  marna kring den här butiken och föra dess talan.
- Hur ser ditt intresserad av mat, ekologi och hälsa ut?
- Vill du vara med och skapa ännu bättre butiker?
- Handlar du regelbundet i den här butiken och vill bli mer engagerad?

Att tänka på
Ha på dig namnskylt och väst. Tänkt på att det kan vara kyligt i butikerna så det kan vara bra med något extra plagg 
under. 
Glöm ej att föra statistik på hur många personer som du har en dialog med samt hur mycket material du delar ut.
Detta rapporterar ni sedan in via Mina Sidor ihop med era timmar. Ägarombudet rapporterar in eventuella timmar för 
ägarrådet.
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