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2019 Oppsummert 

Trondheim Kooperativ ble startet opp i 2016, og har nå vært i drift i fire år. I årsmeldingen 
oppsummerer vi kooperativets fjerde år, 2019.  

I 2019, som i foregående år har vi hatt godt samarbeid med flinke lokale bønder som har gitt 
oss muligheten til å få kjøpe kortreite, økologiske grønnsaker. Utleveringene blir fortsatt 
holdt på Habitat i Olav Tryggvassons gate og vi er så heldige å disponere plass til utlevering 
og oppbevaringsplass i kjelleren til jutebager, vekter og andre driftsmideler.  

Vi har i 2019 deltatt på Klimafestivalen, men ellers ikke hatt noen kurs og arrangement slik 
som vi har hatt nen tidligere år. Dette skyldes blant annet at to av medlemmene i 
arbeidsgruppene har flyttet i 2019 og at disse ikke har blitt erstattet med nye medlemmer. 
Vi håper å få til mer i 2020.  

Det er den frivillige innsatsen fra Kooperativets 
medlemmer som holder driften igang og som gjør 
at vi som medlemmer kan betale en rimelig pris for 
grønnsakene samtidig som at bøndene får en 
rettferdig pris for varene. For at 
arbeidsbelsastningen skal bli fordelt på alle 
medlemmene, er det forventet at alle medlemmer 
deltar på minimum to dugnadsvakter per år. I 2019 
har mange medlemmer stilt opp og gjort en 
fantastisk innsats, både som del av 
styret/arbeidsgruppene og på pakke- og 
utleveringsvakter. Noen medlemmer stilte opp mer 
enn andre. I 2019 ble de fem medlemmene som 
bidro mest på dugnad premiert med en 
grønnsakspose som takk for innsatsen. Vi vil 
fortsette med dette i 2020 for å motivere til videre 
dugnadsinnsats. 

I 2019 ble nettbutikken lansert. Før lanseringen av 
nettbutikken ble grønnsaksposer bestilt ved innbetaling til bankkonto. Dette gjorde innkjøp- 
og logistikksgruppenen arbeid knyttet til grønnsaksbestilling og dugnadsorgansisering 
tungvint. Takket være nettbutikken har logistikken rundt grønnsakbestillinger blitt betydelig 
forbedret og forenklet. I tillegg gjør løsningen det enklere for regneskapsføre
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Figuren nedenfor viser antall medlemmer og antall posebestillinger for hvert av Kooperativets år. 
Merk at antall medlemmer varierer gjennom året. Medlemsantallet viser her til antall betalte 
medlemskap i løpet av hvert kalenderår.  

 
 
 

Gårdene 

I 2019 har vi kjøpt varer fra følgene gårder/produsenter: 

Økologisk Midt-Norge SA  
Voll Gård Trondheim 
Skrattåsen Gård Steinkjer 
Camphill Rotvoll Trondheim 
Ner-Salberg Inderøy 
Wikdahl Gartneri Levanger 
Fuldseth Gård Hegra 
Gammelgården Lysklæt Melhus 
Grønt fra Grindal Rennebu 
Synnestua gård Hemne 
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Aktiviteter 

Årsmøte 2019  

Årsmøtet ble avholdt på Habitat. Det var 
veldig god deltagelse på møtet. Vi bestilte 
pizza fra Habitat i forkant av møtet. 

 

Fotografering på Hegra 

Vi har lenge diskutert å lage en roll-up 
som kan brukes på stand på Økouka, 
Klimafestivalen, o.l. I august 2019, dro 
noen av medlemmene i arbeidsgruppene 
til Hegra (Fuldseth gård) og tok bilder som 
kan brukes i kommunikasjon og til roll-up. 
I etterkant ble det laget en roll-up som vi 
brukte på Klimafestivalen. 

 

Klimafestivalen 

Kooperativet deltok på Klimafestivalen 
ved å stå på stand på Bakklandet. Vi 
serverte smaksprøver fra grønnsaksposen 
(oppskårede grønnsaker), viste frem 
innholdet i en grønnsakspose og hadde 
utlodding av medlemsskap. Vi snakket 
med mange som viste interesse for 
Kooperativet.  
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Organisasjonen  

Trondheim Kooperativ er drevet av frivillighet. Driften ledes av arbeidsgruppene som har 
ulike ansvarsområder. Samtidig bidrar alle medlemmer til driften ved å delta på pakke- og 
utleveringsvakter. Dugnadsinnsatsen sikrer at bøndene kan få en rettferdig pris for varene 
samtidig som at medlemmene får mye grønnsaker for pengene. 

 

Arbeidsgrupper  

Innkjøpsgruppa har ansvar for kontakten med bøndene, sette sammen ukens pose og følge opp 
bestillingen. (I løpet av 2019 har gruppen blitt redusert fra 4 til 2 medlemmer) 

Logistikkgruppa planlegger det praktiske knyttet til hver utlevering, følger opp vaktlister og rutiner 
for utlevering (2 medlemmer) 

Arrangementsgruppa skaper liv i Kooperativet med arrangementer av ulikt slag. For eksempel 
infomøter, gårdsbesøk og kurs (I løpet av 2019 har gruppen blitt redusert fra ett til ingen 
medlemmer)  

Kommunikasjon & web har oppgaver som kommunikasjon med medlemmene, oppdatering av fb-
siden og internettsiden. Dette arbeidet har i 2019 blitt fordelt mellom medlemmene i de andre 
arbeidsgruppene.  

IT-gruppa har utviklet nettbutikk-løsningen vår. Det er også denne gruppa som sørger for 
vedlikehold og videreutvikling av nettbutikken. I oppstarten var det kun ett medlem som hadde 
ansvar for nettbutikken. I løpet av 2019 har det kommet to nye medlemmer til i denne gruppa, som i 
løpet av 2020 vil bli innvolvert i driften av nettbutikken. Det er et ønske at min. 2-3 personer har 
kjennskal til hvordan nettbutikken fungerer og kan drifte den for å sikre driften og kontinuitet i 
utviklingen.  

Det er ønskelig å få noen flere medlemmer i arbeidsgruppene i 2020. Særlig hadde det vært ønskelig 
å få med noen som ønsker å jobbe med arrangement eller kommunikasjon. Innkjøpsgruppen 
behøver også noen nye medlemmer slik at flere kan få kjennskap til hvordan det fungerer og kan ta 
over dersom det blir frafall. Det er også ønskelig å få inn noen som vil drive med regnskap.  

Styret 

Som samvirkeforetak må man ha et styre som står oppført i Brønnøysundsregisteret. Styret 
arrangerer årsmøte, fører regnskap og har ansvar for den overordnede utviklingen av Kooperativet. I 
praksis har vi i 2019 og tidligere år hatt et arbeidende styre. Styremedlemmene er med i 
arbeidsgruppene i tillegg til å offisielt være en del av styret. Det har derfor ikke vært noe tydelig 
skille mellom styret og arbeidsgruppene.  

Styret/arbeidsgruppene har i løpet av 2019 hatt noen møter for å planlegge årsmøtet, 
sesongavslutning/oppstart, kommunikasjon, nettbutikk o.l.  
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Følgende styre ble valgt ved årsmøtet i 2019: 

Styreleder Aurora Flataker 

Styremedlemmer Anna P. Linde 

Asgeir Domaas Pedersen 

Claire I. Judic 

Kerstin Monsees 

Malin A. Andersson 

Varamedlemmer Renate Kvaal 

Marit Grønli 

Valgkomité Marit Grønli 
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V
åre grunnprinsipper 

Vårt utvalg av m
atvarer skal væ

re: 
 1 – Dyrket og produsert etter økologiske/biodynam

iske prinsipper 
Alle varene vi form

idler er dyrket etter økologiske og/eller biodynam
iske prinsipper. Det innebæ

rer alle dyrkningsform
er som

 ikke utpiner jorden eller 
øker m

engden av kunstige kjem
ikalier, kunstgjødsel eller sprøytem

idler i vår jord og vårt m
iljø. Dyrkningsform

ene vi støtter bygger på ønsket om
 et sunt 

og bæ
rekraftig landbruk, friskt vann, biologisk m

angfold og dyrevelferd. 
 2 – Dyrket så lokalt som

 praktisk m
ulig 

Avstanden fra jord til bord har avgjørende betydning for m
atvarens friskhet, sm

ak og ernæ
ringsm

essige verdi. Jo kortere avstand m
ellom

 hvor grønnsaker 
dyrkes og hvor de spises, desto større er den m

iljøm
essige gevinst. Ved å støtte lokal produksjon av m

atvarer støtter vi også bevaring av kunnskap og kultur 
som

 er sæ
regen for produksjon av m

atvarer i vårt lokale klim
a. 

 3 – Sesongbasert 
Vårt m

atvaretilbud bestem
m

es av årstidene. 
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Våre m
atvarer skal distribueres på en m

åte som
: 

4 – Støtter rettferdig og direkte handel 
M

ange bønder og m
atprodusenter blir hardt presset på pris og derm

ed på deres inntekt. Dette m
edfører negative sosiale og m

iljøm
essige konsekvenser både lokalt og 

globalt. Vi sikrer at det er fæ
rrest m

ulig ledd m
ellom

 Trondheim
 Kooperativ og produsentene ved å skape direkte personlige kontakter. 

5 – Er m
iljøvennlig 

Vi m
insker vårt CO

2-fotspor ved å bruke ressurser m
ed om

tanke; vi reduserer m
atsvinn, gjenbruker og bruker m

iljøvennlige m
aterialer. 

6 – Form
idler og frem

m
er kunnskap om

 m
atvarer og økologi/biodynam

ikk 
Vi gjør Trondheim

s borgere m
er bevisste på hvordan m

atvarene de spiser når frem
 til deres m

iddagsbord. Vi m
ener at økt kunnskap om

 bæ
rekraftig m

atproduksjon i 
befolkningen vil ikke bare øke støtten til Trondheim

 Kooperativ m
en også føre til økt bevissthet til å ta riktige bæ

rekraftige valg for fram
tiden. En viktig del er også å dele 

vår kunnskap om
 å drive Trondheim

 Kooperativ for å inspirere andre byer og felleskap til å starte lignende initiativer. Vi arbeider for at kooperativet skal væ
re en plattform

 
hvor m

edlem
m

ene kan sam
arbeide om

 positive tiltak m
ed utgangspunkt i sitt næ

rom
råde. En slik plattform

 kan gjøre det m
ulig for m

edlem
m

er å organisere seg rundt 
felles behov, m

ål og interesser og få det lokale næ
rom

rådet og fellesskapet til å blom
stre. 

7 – Er økonom
isk bæ

rekraftig og uavhengig 
For at Trondheim

 Kooperativ skal ha de beste m
uligheter for å vokse og bli en del av en bæ

rekraftig frem
tid, m

å vi væ
re i stand til å eksistere uten ekstern støtte. Vi blir 

derm
ed m

indre sårbare for skiftende prioriteringer fra offentlige og private instanser. Dette betyr at vi alltid dekker våre driftsutgifter gjennom
 m

edlem
skontingent, egne 

inntekter og frivillig arbeidskraft. 

8 – Er transparent og frem
m

er tillit i alle produksjons- og distribusjonsledd 
Vi er åpne og æ

rlige rundt alle våre finansielle transaksjoner og de valg vi gjør når det gjelder vårt tilbud. Dette gjelder både overfor produsentene som
 leverer m

atvarer, 
alle m

edlem
m

er og til hvordan vi bruker vårt overskudd. 

9 – Er næ
rt og tilgjengelig 

Vi arbeider for at økologiske og biodynam
iske m

atvarer ikke skal væ
re en gourm

etluksus, m
en en fast og naturlig del av vår hverdag. Derfor skal Trondheim

 Kooperativ 
væ

re næ
rt og tilgjengelig for våre m

edlem
m

er – også prism
essig! Vi vil gjøre økologiske og biodynam

iske landbruksvarer tilgjengelig til en rettferdig pris, for både 
m

edlem
m

er og bonden, og vil alltid prioritere kvalitet og bæ
rekraftighet fram

for pris. 

10 – Drives av et lokalt arbeidende fellesskap 
Trondheim

 Kooperativ skal inneholde og oppm
untre til m

er enn bare å levere bæ
rekraftige m

atvarer. Vi arbeider for at kooperativet skal væ
re en plattform

 hvor 
m

edlem
m

ene kan sam
arbeide om

 positive tiltak m
ed utgangspunkt i sitt næ

rom
råde. En slik plattform

 kan gjøre det m
ulig for m

edlem
m

er å organisere seg rundt felles 
behov, m

ål og interesser og få det lokale næ
rom

rådet og fellesskapet til å blom
stre.
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Årsberetning 

Virksomhetens art          

Trondheim Kooperativ SA er et medlemseid og medlemsdrevet samvirke som driver direkte 
formidling av lokalproduserte økologiske og biologisk-dynamiske landbruksprodukter, med priser 
som gagner både bonden og medlemmene. Formålet er beskrevet i sin helhet i Trondheim 
Kooperativets 10 grunnprinsipper, hvor bærekraft i alle ledd er fellesnevner. Trondheim Kooperativ 
har tilholdssted i Trondheim, med et utleveringssted i sentrum, og samarbeider med bønder i 
Trøndelag. Kooperativet er avhengig av at alle medlemmer bidrar i fellesskapet og slik driver 
organisasjonen framover.  

Medlemmer kan bestille en pose med grønnsaker annenhver uke. Som medlem forplikter man seg til 
å bidra til driften ved å enten delta i en arbeidsgruppe eller ved å ta noen pakke-/utleveringsvakter i 
løpet av året. Trondheim Kooperativ ble stiftet i april 2016 og er økonomisk selvstendig.  
  

Fortsatt drift 

I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn. Dette er begrunnet i det følgende.  

Lokalmat har de siste årene gradvis fått større oppmerksomhet. I 2019 har REKO-ringen i Trondheim 
etablert seg og fått stor tilsutning, både fra bønder og forbrukere. Flere av kooperativets 
medlemmer og bøndene som leverer til Kooperativet benytteer seg av REKO-ringen for å få 
kjøpt/omsatt lokalprodusert mat. Trondheim Kooperativ sitt styre finner det gledelig at 
tilgjengeligheten av lokalprodusert mat øker. Å øke tilgjengeligheten og kunnskapen om økologisk 
landbruk og lokalprodusert mat har siden oppstarten av Trondheim Kooperativ i 2016 vært 
motivasjonen både for å etablere Kooperaivet og for å arbeide for fortsatt drift. 

Fremveksten av andre distribusjonskanaler av lokalmat vil også påvirke muligheten for Kooperativet 
til å fortsette driften. For at Kooperativet skal kunne fortsette driften er vi avhengige av å ha bønder 
som vil levere varer til oss, og å ha medlemmer som ønsker å bidra på dugnad og kjøpe varer 
gjennom Kooperativet. For at det skal være lønnsomt for bøndene å levere varer må vi ha et visst 
volum hver utlevering. Å ha en viss omsetning er også avgjørdene for at medlemmer skal være 
motivert til å stille på dugnad.  

Styrets vurdering er at fokuset på lokalmat og økologisk matproduksjon vil opprettholdes eller 
styrkes fremover. Det kan derfor være grunn til å tro at det er rom for mange ulike 
distribusjonskanaler for lokalmat fremover og at markedet for slike kanaler kan øke. Styrets 
vurdering er at det er grunnlag for fortsatt drift av Kooperativet. Det bør imidlertid gjøres en 
vurdering av hvorvidt hyppigheten av utlevering bør reduseres i vinter/vår-sesongen når 
etterspørselen etter grønnsakspoer typisk er relativt lav (8-10 poser per utlevering). Det kan også 
være fornuftig å kartlegge Kooperativets egenart sammenlignet med de andre distribusjonskanaler 
for lokalmat for å utrede hvordan vi kan styrke de positive sidene av Kooperativet og gjøre 
Kooperativet attraktivt for flere.   
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Arbeidsmiljø/ansatte         

Trondheim Kooperativ SA har ingen ansatte. Virksomheten drives av frivillighet.    

Miljø 

Å ta vare på miljøet gjennom hele verdikjeden er grunnfestet i Trondheim Kooperativets prinsipper. 
Miljøet er avgjørende i beslutninger knyttet til hvilke bønder Kooperativet samarbeider med og 
deres produksjonsform, transportløsninger, samt ulike løsninger knyttet til pakking av varene 
spesielt med tanke på emballasjebruk. Trondheim Kooperativ forplikter seg til å oppfylle de fastsatte 
prinsippene.  

Årsregnskap 

Årsregnskapet gir en fullgod beskrivelse av organisasjonens disponeringer og økonomiske stilling ved 
regnskapsårets slutt.    

Økonomisk stilling            

Etter styrets mening er den finansielle stillingen god. Vi har i 2019 et driftsooverskudd på 17 409 kr. 
Egenkapitalen er på 66 356 kr. Egenkapitalen har økt siden oppstarten i 2016.  

 

 
En viss egenkapital er viktig for å sikre likviditet og ha mulighet til å gjøre investeringer som kan bidra 
til utviklingen av kooperativet. Det er imidlertid ikke et mål at egenkapitalen øker år for år. Styrets 
vurdering er derfor at vi i 2020 kan budsjettere med et dirftsunderskudd for å redusere 
egenkapitalen. Dette kan gjøres på to måter: 

1. Redusere inntekten (dvs. redusere medlemskontigenten) 
2. Øke budsjettet til arrangementer, kommunikasjon, eller annet.  
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Resultatregnskap 

RESULTATREGNSKAP  2016 2017 2018 2019 
INNTEKTER           

      
Grønnsaksposebestilling  39690 90390 88341 73903 
Medlemskontingent  18000 21500 21750 16725 
Deltakeravgift kurs    2100  

      
Sum inntekter, inkl. bruksgebyr 
RegistrerMeg   57690 111890 112191 90628 

      
KOSTNADER           

Varekostnader  35416.72 84046.17 82521.76 66320 

      

Driftsutstyr (bærenett, vekt, etc)  5606 3737 8589 599 
Bruksgebyr RegisterMeg  3376.73 6467.5   

Arrangement (lokalleie, kurs, 
servering årsmøte etc)  418 1007 6127.16 3780 

PR (visittkort, utlodning poser etc)   727  1581 
Tilbakebetaling gjeld Aurora 
Flataker   5570   
Bankgebyrer  10 67 487.68 938 
Sum kostnader   44827.45 101621.7 97725.6 73219 

      

Årsoverskudd   12862.55 10268.33 14465.4 17409 

Overført til egenkapitalen   12862.55 10268.33 14465.4 17409 
 

  



Årsmelding 2019  Trondheim Kooperativ 21.04.2020 

  

Balanseoppstilling 

 

Balanseoppstilling 2016 2017 2018 2019 

     
Bankinnskudd 24535 25471 74473 67553 
Innskudd foretaksregistrering 5570    
Fordringer RegistrerMeg 229 10011   

     

Sum eiendeler 30334 35482 74473 67553 

     

     
Gjeld til Aurora Flataker 
(foretaksregistrering 
Brønnøysund) 5570    
Utestående arrangement   3475  
Utestående til bønder 11905 3380 20341 1197 
Utestående innkjøp jutebager   8000  

     

Sum gjeld 17475 3380 31816 1197 

Sum egenkapital 12859 32102 42657 66356 

     

Sum gjeld/egenkapital 30334 35482 74473 67553 
 

 


