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VILL DU BLI ETT AV VÅRA ÄGAROMBUD?
Vill du vara med och arbeta för att din butik och förening ska 
utvecklas och bli ännu bättre? Då kan du kandidera till 
ägarombud.
 
Som ägarombud är du medlemmarnas röst och ditt uppdrag 
innebär att vara en länk mellan medlemmarna, din butik och 
konsumentföreningen. 

Vi söker nu 1 ägarombud och 1-2 ersättare per butik. Det är 
medlemmarna som väljer ombud och valet hålls i början av 
2020. Mandatperioden är två år.

VAD GÖR ETT ÄGAROMBUD?

•  Lyssnar på medlemmarna och för synpunkterna vidare till butikschefen och föreningen

•  Genomför olika aktiviteter för att möta medlemmar

•  Sprider information, medlemsnytta och hållbarhet

•  Håller koll på vad som händer i butikens närområde

Coop ansvarar för hur butiken ska drivas och du fungerar som bollplank till butikschefen. 

Elaine Gravél
TF Ägarombud i Coop Vallentuna 

 Varför är du ägarombud?
- Jag vill bistå vår lokala butikschef med 
tid och ideér för att kunna förverkliga den goda 
känslan som medlemmar ska ha när de kliver in 
på Coop. Vår butik har mycket mer att ge. Jag 
är själv nybliven småbarnsförälder och vill att 
Coop ska bli det självklara, hållbara valet för alla 
barnfamiljer.

Tipsa gärna 
kollegor, gran-
nar, vänner och 
bekanta som 
du tror passar 
för uppdraget. 

ÄR DET HÄR DU?
Du måste vara medlem och över 18 år för att få kandidera. Och du måste vara 
beredd på att uppdraget tar tid och kräver engagemang.
 

•  Du gillar kooperation och att jobba tillsammans

•  Du handlar ofta i den butik du kandiderar till

•  Du har koll på butikens närområde

•  Du står bakom våra värderingar och är intresserad av hållbarhetsfrågor

•  Du är social, nyfiken och lyhörd inför andras tankar och åsikter

•  Du vill vara med och skapa bra butiker

•  Du är beredd att lägga 50 timmar per år på uppdrag i butiken. Du måste 

också ha tid för utbildningar och andra möten. 



SÅ HÄR SER ETT ÅR UT

Läs mer och kandidera senast 31 oktober på kfstockholm.se/val

MÅNGA FÖRDELAR
Du får arvode och utbildning men det finns fler fördelar.

•   Du medverkar till och ökar intresset för ett hållbart samhälle 

•  Du bidrar till att skapa ännu bättre Coop-butiker

•  Du får fördjupad kunskap i konsument- och hållbarhetsfrågor

•  Du får chans att nätverka med erfarna och kunniga människor

•  Du får vara med och fatta viktiga beslut i föreningen.

GÅ UTBILDNINGAR

MÖTEN MED  
BUTIKSCHEFEN 
(minst 4 ggr 

per år)

FÖRENINGSSTÄMMA

MÖTEN MED KFS  
 (1-2 ggr per år)  

GÖRA AKTIVITETER I BUTIKEN 
(minst 1 per kvartal) t.ex. 
prata med kunderna om 
medlemskap, hållbarhet, 
Fairtrade eller Vi-skogen.

MÖTEN MED COOP  
 (1 ggr per år)  



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 %.
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info@kfstockholm.se
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Konsumentföreningen Stockholm
Vi representerar mer än 800.000 medlemmar. Tillsammans är vi en av huvudägarna 
i Coop och bidrar med goda idéer, nya lösningar och resurser för att förbättra 
butiksupplevelse, sortiment, pris och erbjudanden. Som medlem äger du en del av 
Coop och kan vara med och påverka vårt arbete med att göra Coop till den bästa 
dagligvaruhandeln i Stockholm. Medlemskapet och ditt Coop-kort är nyckeln till 
förmånliga erbjudanden och rabatter både hos KfS, Coop och andra företag, liksom 
på kultur-, nöjes- idrottsupplevelser.

Vi har hälsa och hållbarhet högt på agendan och arbetar för att våra medlemmar ska 
kunna konsumera smart och hållbart. Alltid med utgångspunkt i våra kooperativa 
värderingar, där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen att saker blir 
bättre när vi gör dem tillsammans.
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