
 

              
 
Fastställd av föreningsstyrelsen den 13 juni 2016 

 

Arbetsordning Ägarråd 

 
Arbetsordning  
Vid butik där medlemmar och förening representeras av ett ägarombud utses vid 
behov en verksamhetsgrupp benämnd ägarråd. Ägarrådet utgör stöd för 
ägarombudet vid genomförande av aktiviteter eller andra uppdrag i enlighet med av 
föreningen fastställd verksamhetsplan, arbetsordning och föreningskontorets 
anvisningar.  
 
Ledamot i ägarrådet utses av styrelsen efter förslag från ägarombudet. Vid 
framläggande av sitt förslag till ledamot i ägarrådet har ägarombudet samrått med 
butikschefen. I ägarrådet ingår ägarombudet och ägarombudets ersättare. Ett 
ägarråd kan bestå av upp till 5 personer, inklusive ägarombudet och ägarombudets 
ersättare. Ägarombudet är sammankallande i ägarrådet. 
Ägarrådet är verksamt vid den butik till vilken ägarombudet har valts. En eller flera 
ledamöter i ett ägarråd kan vid behov vara behjälplig i samband med aktiviteter i 
annan butik, om den butiken inte har ett eget, fulltaligt, ägarråd.     
 
Endast medlem i föreningen som är aktiv kund i Coop kan ingå i ägarrådet. 
 
Samtliga Coop-butiker i föreningens verksamhetsområde ägs av Coop. 
Butikschefens roll är att driva butiken i enlighet med instruktioner från Coop. 
Ägarombudets och ägarrådets funktion i förhållande till butiksdriften i den enskilda 
butiken är av rådgivande och stödjande karaktär. Ägarombudet och ägarrådet har 
inte beslutanderätt över butiken eller dess drift. 
         
Uppgift 
 
Ledamöter i ägarrådet ska ha god kännedom om föreningen och dess verksamhet. 
De ska inhämta de kunskaper som uppdraget kräver bland annat genom deltagande 
i de utbildningar som föreningen anvisar och i de utbildnings- och informationsmöten 
som föreningen kallar till. 
 
Ägarrådet ska delta i de aktiviteter som fastlagts i verksamhetsplanen samt i 
eventuella lokala aktiviteter, allt enligt ägarombudets och föreningskontorets 
anvisningar. De aktiviteter som genomförs i butik ska i huvudsak vara koordinerade 
med Coop centralt. Ägarombudet kan utöver detta genomföra lokala aktiviteter i 
samråd med butikschef och föreningskontor. 
 
Utgångspunkten för aktiviteter i butik är att de ska vara säljfrämjande. Aktiviteterna 
ska ha en direkt koppling till medlemsnytta och föreningens värderingar och 
verksamhet. Sådana aktiviteter kan tex vara:  

 medlemsvärvning 

 dialogmöte med medlemmar när förutsättningar finns (tex i samband med 

ombyggnad etc.) 

 temakvällar kring en för föreningen och butiken aktuell fråga  

 information inför valet av ägarombud 

 medverkande vid valprocess för ägarombud utifrån riktlinjer från 

föreningskontoret 

 aktiviteter kring We Effect och Vi-skogen, hållbar utveckling och ekonomisk 

nytta 

 uppmaning till medlemmarna att ansluta sig till Coops medlemspanel 

 



 

 

 

 kontrollerande av att föreningens informationsmaterial finns på 

medlemspunkten och att medlemspunkten är i gott skick (Butikschefen 

ansvarar för tillsyn av medlemspunkten och att medlemspunkten är i gott 

skick) 

 genomförande av enklare enkätundersökningar i och utanför butik  

 
Ägarrådet ska endast delta i aktiviteter som ger tydlig medlemsnytta.   
Exempel på aktiviteter som ägarrådet normalt sett inte ska delta i (om det inte är på 
föreningens uppdrag) är: 

 renodlade smakdemonstrationer utan egentlig medlemsnytta 

 ansiktsmålning, hoppborg etc. 

 andra uppgifter som rimligen bör utföras av Coops egna personal. 

 
Ersättning och begränsningar 
Aktiviteter i butiken planeras av ägarombudet i samråd med butikschefen. Vid 
önskemål om fler eller andra aktiviteter än vad som framgår av verksamhetsplanen 
ska föreningskontorets godkännande inhämtas.  
 
Föreningen ersätter högst 50 timmar per person och år enligt de arvoderingsnormer 
som fastställs av föreningsstämman varje år. Ledamot som i enlighet med vad som 
anges ovan är behjälplig vid aktivitet i annan butik kan erhålla ersättning för upp till 
50 timmars arbete även i den butiken.    
  
Ägarombudet ansvarar för att det finns tydliga mål med de aktiviteter som planeras 
och skriver löpande en aktivitetsrapport som behandlar de aktiviteter i och utanför 
butik som genomförts. Av rapporten ska framgå vad målet var med respektive 
aktivitet och i vilken utsträckning målet uppnåtts. Rapporter skickas in till 
föreningskontoret.  
 
Aktsamhet med information 
Ägarrådet ska behandla information och uppgifter om verksamheten med aktsamhet 
och inte låta utomstående ta del av något som kan skada föreningen eller butiken. 
Viss information kan vara konfidentiell. Sekretessavtal kan förekomma. 


