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KOOPERATIVA COOP
Coop är ett kooperativt företag. Det ägs av 3,5 miljoner medlemmar i ett trettiotal 
konsumentföreningar. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är Sveriges största  
förening med mer än 800.000 medlemmar. 

ÄGAROMBUDET ÄR MEDLEMMARNAS RÖST
Alla medlemmar kan bli ägarombud och deras uppgift är att lyssna på medlemmarna 
och fungera som länk mellan medlemmarna, butiken och föreningen. Det är medlem
marna som väljer ägarombud och uppdraget varar två år.
  I avtalet mellan Coop och KfS anges hur samarbetet mellan ägarombudet och 
butiken ska fungera. Det innebär bland annat att butikschefen och ägarombudet ska  
ha regelbundna möten och att ägarombudet gör aktiviteter i butiken varje kvartal,  
som vänder sig till kunder och medlemmar. 
  Coop och du som är butikschef ansvarar förstås för butiken men ägarombudet är 
vår och medlemmarnas representant. Vi vill alla skapa så bra butiker som möjligt. Ett 
bra samarbete med ägarombudet innebär att du får hjälp att utveckla din butik i takt 
med kundernas behov. 

OM ÄGAROMBUD, ERSÄTTARE OCH ÄGARRÅD
Det finns ett ägarombud per butik och 1–2 ersättare som arbetar tillsammans med 
ägarombudet och som träder in på stämman om ägarombudet får förhinder. Ägar
ombudet kan knyta till sig ägarråd som hjälper till vid aktiviteterna. Som mest består 
gruppen med ägarombud, ersättare och ägarråd av fem personer. 

UPPGIFTER FÖR ETT ÄGAROMBUD

•  Prata med medlemmar och föra synpunkter vidare till butikschefen och föreningen

•  Berätta om medlemskapet och sprida kunskap om hållbar konsumtion

•  Hålla koll på vad som händer i butikens närområde

•  Vara ombud på föreningsstämman

•  Ordna aktiviteter, både i butiken och på andra platser

    Medlemsägandet förpliktar och vi står på konsumenternas 
sida. Vi värnar om miljö och hälsa. Vår verksamhet ska alltid stå  
i samklang med vad medlemmarna prioriterar och efterfrågar.

    Källa: Coop.se



VAD ÄR EN AKTIVITET?
I uppdraget som ägarombud ingår att genomföra minst en aktivitet per kvartal i sin 
butik. Syftet är att skapa dialog med kunder och medlemmar, få in deras synpunkter 
och föra ut föreningens hjärtefrågor. Det kan handla om att berätta om medlemskapet 
eller att prata hållbar konsumtion. Vi på föreningen tar fram vilka aktiviteter som ska 
göras och vi tar även fram underlag och material. Ägarombudet och butikschefen plan
erar sedan gemensamt när och hur de ska genomföras i butiken. Aktiviteterna pågår 
cirka 4 timmar. Här är några exempel på aktiviteter som kan förekomma.

MÄRKESGUIDEN: Informera kunderna om olika märkningar och tipsa om vår  
märkesguide. 

MEDLEMSPROGRAMMET: Stå vid medlemspunkten och informera om  
medlemsprogrammet.

BERÄTTA OM FAIRTRADE: Gör en provsmakning och berätta om Fairtrade.
 

OM KONSUMENTFÖRENINGEN STOCKHOLM (KFS)
KfS är en av huvudägarna i Coop och i vårt verksamhetsområde finns cirka 115  
Coopbutiker. Från Coop Åkersberga i norr till Coop Gnesta i söder.
  Vi har över 800.000 medlemmar och medlemsbeviset är Coopkortet. Det 
fungerar som nyckel till en rad fina förmåner. Hos Coop får medlemmarna poäng och 
förmånliga priser i hela landet. Våra medlemmar i KfS får dessutom rabatter till lokala 
föredrag, kultur, nöjes och sportarrangemang, samt möjlighet att vara med och 
påverka via ägarombud, motioner med mera. 

Vi är generalpartner till Mentor Sverige, samarbetspartner till Skansen och varje år 
arrangerar vi konserten The Show of Christmas, ett stort vårseminarium på något 
aktuellt tema och Familjedag på Skansen. 

    För dig som är BC: På kfstockholm.se/butikschef finns mer  
information om ditt och ägarombudens samarbete, aktiviteter, 
dagordningar med mera.

    KFS VERKSAMHETSIDÉ 

   Att skapa ekonomisk nytta och ge medlemmarna möjlighet att  
bidra till en hållbar utveckling.



Box 3259, 103 65 Stockholm
Telefon 08714 39 60
info@kfstockholm.se
www.kfstockholm.se
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Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår viktigaste uppgift 
är därför att göra Coop så bra som möjligt för våra 800.000 medlemmar. Bra utifrån 
butiksupplevelse, sortiment, pris, erbjudanden och ett hälso och hållbarhetsperspektiv. 
Som medlem får du även förmånliga erbjudanden och rabatter hos andra företag, 
liksom på kultur och idrottsupplevelser. Medlemskapet och ditt Coopkort är nyckeln 
till allt detta.

Vår uppgift är också att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot 
större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra 
kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas infl ytande och övertygelsen om 
att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

SÅ HÄR HÄNGER VI IHOP
KF (Kooperativa Förbundet) ägs gemensamt av cirka 30 konsumentföreningar i Sverige 
och vår ägarandel motsvarar 22 %. Vi är även direktägare i Coop där vi äger 33 % och 
KF 67 %.

22 %

33
 %

67
 %




