
 

Årsmøte Trondheim Kooperativ 2020 
 

Tilstede: 13 personer, hvorav 13 med stemmerett 

Tid/sted: Torsdag 16.04.2029, Kl. 17.30. Møtet ble gjennomført digitalt via Jitsi Meet. 

Referent: Renate Kvaal 

-- 
Saksliste og dagsorden 
Åpning og velkomst  

 

Sak 01 -20 Konstituering av årsmøtet 
a) Valg av ordstyrer  

Forslag til ordstyrer: Aurora Flataker 

Forslag til referent: Renate Kvaal 

- Avstemning ble gjennomført ved å be om at medlemmene trykker på stemmeknappen hvis de er 
uenige 

 Forslag til ordstyrer og referent godkjennes, ingen protester. 

b) Godkjenning av innkalling  

- Innkallingen godkjennes, ingen protester 

c) Godkjenning av dagsorden  

 - Dagsorden godkjennes, ingen protester. 

d) Telling av antall stemmeberettigede 

13 personer tilstede, hvorav 13 stemmeberettigede. 

e) Valg av protokollunderskrivere og tellekorps  

Tellekorps: Morten Lind og Malin Andersson 

Protokollunderskrivere: Andreas Dønåsen og Malin Andersson 

 
Sak 20 -02 Årsmelding  
 

Styreleder Aurora Flataker gikk gjennom årsmeldingen for 2019 



Vi har i 2019 deltatt på klimafestivalen, men ikke hatt kurs eller andre arrangement. Dette skyldes 
delvis at personen i arrangementsgruppa har flyttet og denne gruppen har ingen medlemmer nå. 
Medlemmer oppfordres til å melde seg til gruppen. Vi delte ut grønnsakspose til de 5 som har deltatt 
mest på dugnad, og håper at dette motiverer til økt deltagelse på dugnad. Medlemmer bør delta på 
ca. 2 dugnader pr år. Ellers har vi lansert nettbutikk i 2019, og hatt en fotosession på Hegra hvor 
bildene ble brukt bla. til å lage en rollup. 

Vi hadde 365 bestillinger 2019, 67 medlemmer ila. året og en omsetning på 90 000 kr. 

Vi ønsker å fortsette driften i 2020. Lokalmat er populært, mange av våre medlemmer handler på 
REKO-ringen og flere av bøndene vi kjøper av leverer også dit. Vi mener likevel det er rom for oss. Vi 
er avhengig av medlemmer på dugnad og som kjøper poser.  

Det kom spørsmål fra et medlem om det har vært snakk om å distribuere poser på REKO-ringen. 
Noen mener at utlevering sammen med REKO-ringen kan øke antall medlemmer dersom man får 
ordnet transport fra pakkestedet og dit. Dette har blitt snakket litt om før, men vi er usikre på 
hvordan dette skal kunne organiseres. Det kan bli vanskelig å få medlemmer til å komme på dugnad 
hvis det blir noe ekstra med det. Noen synes også det er fint at vi har utlevering i sentrum. Vi skal 
sende ut spørreundersøkelse til medlemmer og kan ta opp dette. REKO har stoppet inntak av nye 
leverandører. 

Vi har hatt noe fall i antall medlemmer. Vi har ikke gjort mye PR i det siste året, og bør få i gang en 
PR-gruppe. Kanskje kan vi høre om vi kan ha stand på REKO-ringen, eller markedsføring på Bondens 
Marked. Vi kan også utfordre produsentene til å gjøre PR for Kooperativet.  Det er mye fokus på 
lokalmat for tiden. Kan vi utnytte det? Vi har mange følgere på Facebook og bør utnytte det mer 
aktivt.  

Vi ønsker nye folk i arbeidsgruppene blant annet for å ha mer kapasitet til å gjøre PR og nå ut til folk. 
Styret og arbeidsgruppene har nå sittet lenge og nye krefter er velkomne. 

I årsmeldingen står det at vi vurderer å redusere hyppighet vinter/vår, et medlem kommenterer at 
han synes det er positivt å få tak i lokale grønnsaker i vinterhalvåret når det er lite grønnsaker å få på 
Bondens Marked. Vi bør heller fokusere på å få opp bestillingene. Vi kan prøve å vise hvilke 
muligheter som finnes i vintergrønnsaker, dele oppskrifter på nettsiden.  

Det er en feil i grafen under Økonomisk stilling som ble sendt ut, oppdatert versjon vil bli sendt. Vi 
har økt egenkapitalen, det er viktig å ha egenkapital men ikke et mål i seg selv at den skal vokse. Vi 
foreslår budsjettere med underskudd i 2020. Dette kan gjøres enten ved å redusere avgiften eller 
øke budsjettet til arrangement og PR. 

Aurora Flataker går gjennom regnskapet, Kerstin Monsees tilføyer. Vi fikk en faktura for et 
arrangement holdt i 2018 som må tas ut av regnskapet. Årsmeldingen korrigeres med de nye tallene. 

Spørsmål fra medlem om vi har statistikk på antall bestillinger pr år, og om vi vet hvem som ikke har 
bestilt noe? Vi har ikke oversikt over hvem som ikke har bestilt, men statistikk pr år har vi. Vi har 
noen medlemmer som aldri har bestilt poser. Hvor mye bestiller et medlem i gjennomsnitt pr år? Vi 
kan få en statistikk på hvor mange poser hver bestiller via nettsiden. Vi kan prøve å finne ut hvorfor 
medlemmene bestiller få (eller mange) poser. Dette vil bli dekket i spørreundersøkelsen vi kommer 
til å sende ut. Har vi «støttemedlemmer» ser det dårlig ut på statistikken over salg av poser. Noen 
kan melde seg inn uten intensjon om å kjøpe poser fordi de vil støtte Kooperativet, mens andre ikke 
får anledning til å hente i utleveringstiden eller noe annet kommer i veien. Disse vil heller ikke 
komme på dugnad. 



 

-  Årsmeldingen godkjennes, ingen protester. 

 
Sak 20 -03 Økonomi  
 
a) Regnskap 2019 

Regnskapet ble gjennomgått under årsberetningen 

b) Andelsinnskudd og kontingent 

Årskontingenten er på 250 kroner. Siden vi har stor egenkapital har vi budsjettert med underskudd 
for 2020. Det er mulig å gjøre dette ved enten å redusere kontingent til 200 kroner eller øke 
budsjettet til arrangement og PR. Mange har allerede betalt for sitt løpende medlemskap, så vi må 
evt. sette en dato der redusert kontingent starter 

Innspill fra medlem: vi bør heller investere mer i arrangementer og markedsføring. 50 kroner er ikke 
mye. Det er generell prisstigning i samfunnet og Oslo Kooperativ sin kontingent har gått opp. Forslag 
fra medlemmer til bruk av pengene: Premiere de som er på dugnad, og de som ellers er aktive. Flere 
sosiale arrangement, for eksempel suprise-pizza ved utleveringen noen ganger i året. Vi kan putte 
noe ekstra godt i posene en gang iblant. Det er mulig å ha digitale kurs. Vi kan ha vervepremie – 
gratis pose hvis du verver et medlem. Eventuelt pizza eller gavekort på Habitat som premie. Vi 
ønsker å støtte Habitat siden vi får bruke lokalene deres. Vi kan ha arrangement på Habitat, gjerne i 
forlengelse av utlevering.  

Spørsmål til de tilstedeværende om noen synes vi burde redusere kontingenten? Ingen rekker opp 
hånden på dette. Vi beholder kontingenten som den er. 

 

c) Budsjett 2020 

Styreleder Aurora Flataker gikk gjennom budsjettet. 

Vi budsjetterer med 11 000 i underskudd for 2020. Vi har 20 000 kroner i arrangementspotten. 

Et medlem påpeker at det kanskje ikke blir mange arrangement i år siden det er restriksjoner på 
arrangement pga.  Korona. Det kan være mulig med digitale kurs eller arrangement. Vi beholder 
denne potten, og det er OK om vi bruker mindre enn budsjettet. Vi forventer at det blir mulig med 
mindre arrangementer eller gårdsbesøk til høsten.  

Forventer vi like mange bestillinger i år med tanke på Korona-situasjonen? Vi har hatt færre 
utleveringer de siste ukene, men det har vært mange bestilte poser pr gang. 

Budsjettet godkjennes, ingen protester. 

Sak 20 -04 Innkomne saker 
 
Det er ingen innkomne saker. 

 
Sak 20 - 05 Valg  



 

a) Styreleder 

Valgkomitéens innstilling:  

Aurora Flataker 

 
b) Styremedlemmer  

Valgkomitéens innstilling : 

Anna P. Linde 

Claire I. Judic 

Kerstin Monsees 

Malin A. Andersson 

 

Andreas Dønåsen melder seg til å ta et styreverv og ønsker også å delta i arbeidsgruppe for 
markedsføring og arrangement 

 

Varamedlemmer:  

Renate Kvaal 

Marit Grønli 

 

c) Valgkomité 

Marit Grønli 

 

 - samtlige valgt ved akklamasjon 

 

----------------------------------------- 

Trondheim, 16.04.2020 

Renate Kvaal, referent 

 

 

Andreas Dønåsen (prot.)                                                                              Malin Andersson (prot.) 

 

Type text here


