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Motion 1
Motion angående separat organisatorisk enhet för Konsum Ingmarsö
Fakta och analyser togs inte fram och redovisades till medlemmarna i föreningen inför
styrelsens beslut att köpa affären på Ingmarsö. Detta har inte heller gjorts efter det att
affären hade köpts. Bristen på affärsmässiga fakta och analyser, samt andra omständigheter, gör det därför inte möjligt att framöver veta hur affärsverksamheten på Ingmarsö kommer att utvecklas; något som skapar en osäkerhet hos medlemmarna.

Yrkande:
Att styrelsen får i uppdrag av årsmötesmedlemmarna att utreda hur verksamheten på Ingmarsö kan läggas i en egen separat organisatorisk enhet t ex dotterföretag under den ekonomiska föreningen, dotterbolag, egen ekonomisk förening etc. Förutsättningarna för den
nya organisatoriska enheten är att verksamheten på Ingmarsö juridiskt bär och ansvarar
för sina egna intäkter och kostnader. Arbetet med att ta fram den separata organisatoriska enheten kan med fördel läggas på en arbetsgrupp. Resultatet av uppdraget redovisas för medlemmarna senast på nästa årsmöte.
14/1-2020
Christina Lundahl

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion nummer 1 föreslår
Att Konsum Ingmarsö läggs i separat organisatorisk enhet.

Med hänvisning till stadgarna kan den kooperativa verksamheten bedrivas i dotterföretag i
enlighet med gällande lagstiftning.
Föreningens övergripande syfte är att förverkliga den svenska konsumentkooperationens
verksamhetsidé att skapa ekonomisk nytta och göra det möjligt för medlemmar att bidra
till en hållbar utveckling.
Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer. Föreningen ska bygga upp ett eget kapital som stärker dess oberoende och utveckling. Finansieringen bör därför i största möjliga utsträckning ske med insatskapital och överskott som bildas i
verksamheten samt med inlåning från medlemmarna.
Medlem ska ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar samt efter bästa förmåga
främja föreningens ändamål, verksamhet och utveckling.
Att lägga butiken på Ingmarsö i en egen juridisk person tillför inte något värde i föreningens
verksamhet. Däremot kommer förvaltningskostnaderna i allt väsentligt att öka.
Förslaget strider mot de grundläggande principerna i föreningens stadgar och kan om det
genomförs skada föreningens verksamhet och finansiella stabilitet.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att avslå motionen

Motion 2
Motion strategi/planer för att möta den ökande konkurrensen för
affären på Ingmarsö
Jag noterar att konkurrensen for Ingmarso Coop ar stor nar det galler matinkop. Dessa
har okat dels fran fastlandet och dels via direkt hemlevererade sk matkassar. Da
affaren ar valdigt viktig for servicen och mojligheterna att vara boende pa Ingmarso
som dessutom ar en Karno undrar jag om plan/strategi finns for att behalla kunderna
och varna om koptrogenheten.

Yrkande
Att styrelsen informerar årsmötet om hur strategin och aktiviteterna är för att behålla och
utöka kundkretsen och antal medlemmar för att säkerställa långsiktigheten för affären på
Ingmarsö.

9/1-2020
Elisabet Wennlund

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 2 föreslår
Att informera på årsstämman angående strategi/planer för att möta den ökande konkurrensen för affären på Ingmarsö.

Styrelsen har begränsade möjligheter vid en digital årsstämma att ge en information om
föreningens strategier för fortsatt utveckling.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 3
Motion angående ”Brunströms hus
Brunströms hus har tidigare varit uthyrt till en styrelsemedlem. Nu när det inte är aktuellt
längre vore det bra om föreningen ser över hur fastigheten ska förvaltas i framtiden. I det
skick som huset är i dag är det skyndsamt att få till en vettig plan för framtiden .
•

Är kafèverksamhet verkligen det bästa för föreningen?

•

Upprustning och uthyrning?

•

Försäljning?

Yrkande:
Jag yrkar att det tillsätts en arbetsgrupp bestående av föreningsmedlemmar som får i
uppgift att ta fram den för föreningen lämpligaste förvaltningen/försäljning av fastigheten.
14/1-2020
Lennart Sundberg

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 3 föreslår
Att det tillsätts en arbetsgrupp bestående av föreningsmedlemmar som får i uppgift att ta
fram den för föreningen lämpligaste förvaltningen/försäljningen av fastigheten.

Styrelsen har beslutat att driva cafèverksamheten under sommartid ytterligare 2 år.
Därefter ska verksamheten utvärderas.
Styrelsen har den framtida förvaltningen av Brunströms hus som ett öppet ärende och
utreder olika alternativ. Styrelsen bedömer att den kan hantera beslut om den framtida
förvaltningen av Brunströms hus inom styrelsen.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 4
Motion angående separat redovisning av cafèverksamheten i Berg
Möja Konsumtionsförening har tagit byggnaden bredvid Konsum i Berg i anspråk för
cafèverksamhet med början sommaren 2019. Lönsamheten för verksamheten bör kunna
följas upp och redovisas regelbundet.

Yrkande:
Att verksamhetens kostnader och intäkter särredovisas öppet för årsmötets medlemmar så
länge verksamheten bedrivs.
14/1-2020
Christina Lundahl och Helena Sundberg

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 4 föreslår
Att verksamhetens kostnader och intäkter särredovisas öppet för årsmötets medlemmar så
länge verksamheten bedrivs.
Styrelsen har beslutat att driva cafèverksamheten i Brunströms hus under sommartid ytterligare två år. Därefter ska verksamheten utvärderas.

All verksamhet, dvs butiker, bränslemackarna, cafè, fastigheter och föreningen redovisas
som avdelningar i föreningens interna redovisning.
Styrelsen har begränsade möjligheter vid en digital årsstämma att ge en detaljerad information i ärendet.

Mot den bakgrunden föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 5
Motion om lokalt medlemsmöte
Förutsättningar och servicebehov för medlemmar kan skilja sig mellan Möja och Ingmarsö. Det skulle därför vara bra om det fanns möjlighet för medlemmarna att få påkalla
för styrelsen behovet av ett lokalt möte på Ingmarsö.

Yrkande:
Att medlemmarna på Ingmarsö kan beredas möjlighet att påkalla behovet av ett lokalt
medlemsmöte.
9/1 2020
Elisabet Wennlund

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 5 föreslår
Att medlemmarna på Ingmarsö kan beredas möjlighet att påkalla behovet av ett lokalt
medlemsmöte.
Styrelsen kallar till medlemsmöten när det påkallas enligt stadgarna. Till medlemsmöte
kallas samtliga medlemmar och kallelse sker enligt stadgarna.
Att styrelsen ska kalla till ett medlemsmöte som endast omfattar medlemmar på Ingmarsö
följer inte den demokratiska principen i en förening där alla medlemmar har rätt att bli
kallade och delta i föreningens möten.
Däremot anger stadgarna att en minoritet av minst 1/10 av röstberättigade medlemmar
kan kalla till en extra föreningsstämma där alla medlemmar har rätt att närvara.

Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 6
Motion angående styrelsearvoden
Styrelsen har genom åren haft ett styrelsearvode bestått av en fast och rörlig del(10%
på inköp i föreningen). En motion om lämpligheten i denna konstruktion lades för två
år sedan och då kom stämman fram till att 10% rabatten för styrelsemedlemmar på
inköp i föreningen skulle tas bort.
Året därpå infördes denna rabatt åter på grund av att styrelsen enligt uppgift varit i
kontakt med skatteverket och fått informationen om att det var OK.
Jag har nu åter varit i kontakt med skatteverket och enligt skatteverket är all form av
ersättning för styrelsearbete skattepliktig enligt inkomstskattelagen 1999:1229. I elfte
kapitlet första paragrafen framgår klart och tydligt att all styrelsearvode är skattepliktigt och ska tas upp som inkomst

Yrkande:
Jag yrkar att föreningen följer skattelagstiftningen och att 10% rabatten för styrelsearbete i föreningen slopas och att lämpligt arvode i stället införs.
14/1 2020
Lennart Sundberg

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 6 föreslår
Att föreningen följer skattelagstiftningen och att 10% rabatten för styrelsearbete i föreningen slopas och att lämpligt arvode i stället införs.
Styrelsen har under verksamhetsområdet haft:
-Ett fast arvode om 5000:- att fördela mellan styrelsens ledamöter, dvs 1000:-/
ledamot.
-Utöver arvode har styelsen haft ett tredjedels prisbasbelopp som ersättningsram för
resor samt gängse rabatt för anställd personal.
Styrelsen har efter årsstämman i maj 2019 ställt en fråga till skatteverket för att få besked om rabatten till personalen som också styrelsen erhåller är en beskattningsbar
förmån. Svaret från skatteverket är att personalrabatten inte är en beskattningsbar
förmån och följer reglerna i inkomstskattelagen. Styrelsen har beslutat att inför årsstämman varje år skriva till skatteverket för att kontrollera hur beskattningen av
rabatter till styrelsen ska hanteras för att säkerställa att föreningen följer skattelagstiftningen.
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 7
Motion angående utdelning av överskott
I stadgarnas paragraf 10 punkt 4 anges att överskottsmedel kan, efter förslag från styrelsen, delas ut till medlemmarna enligt en särskild fördelningsplan. I planen ingår att ett
överskott kan delas ut till medlemmarna i förhållande till gjorda köp.

Yrkande:
Att styrelsen börjar tillämpa utdelning av överskott enligt stadgarna. Styrelsen meddelar
också vilka köp som omfattas av del i överskottet till medlemmarna och anvisar hur
köpen ska styrkas.
Vid varje årsstämma ska styrelsen redogöra för sitt beslut om utdelning oavsett om det
blir något positivt förslag.

15/12 2019
Christina Lundahl och Helena Sundberg

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 7 föreslår
Att styrelsen börjar tillämpa utdelning av överskott enligt stadgarna. Styrelsen meddelar
också vilka köp som omfattas av del i överskottet till medlemmarna och anvisar hur
köpen ska styrkas och att vid varje årsstämma ska styrelsen redogöra för sitt beslut om
utdelning oavsett om det blir något positivt förslag.
Enligt stadgarna ska redovisade överksottsmedel fördelas efter följande grunder, sedan
eventuellt balanserad förlust täckts:
1. Minst fem procent av nettoöverskottet för året avsätts till reservfonden
2. Det inbetalda förlagskapitalet får utdelning enligt vad som anges i utfärdade förlagsandelsbevis.
3. Det inbetalda insatskapitalet får utdelning efter beslut av ordinarie föreningsstämma.
4. Återstående överskott kan, efter förslag från styrelsen, delas ut till medlemmarna i
förhållande till gjorda köp.
Styrelsen lämnar sitt förslag till vinstdisposition i årsredovisningen.
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Lista på 21st motioner i driftsfrågor till årsstämman 2020
Motioner som rör driftsfrågor
Styrelsen har totalt fått in 21 motioner som avser löpande driftsfrågor.
Vi har kategoriserat dessa nedan
Prissänkningar
2 st
Öppettider i butikerna
7 st
Öppettider (för uthämtning av företagspaket)
4 st
Förbeställningar
1 st
Sortiment
6 st
Lyhördhet för förbättringsförslag, förslagslåda mm
2 st
Bränslestationen Ingmarsö
2 st
En motion som tar upp flera kategorier av driftsfrågor lämnades in på kvällen den
16 januari och tas inte upp till behandling.
Enligt stadgarna ska en medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie
föreningsstämma lämna en skriftlig motion till styrelsen senast den 15 januari samma år
stämman hålls.
Motionen ska vara egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt
medlemsnummer och sin adress.

Frågor som avser löpande drift hanteras inte på årsstämman. Styrelsen föreslår därför
stämman att delegera samtliga motioner som avser löpande drift till VD och butikschefer.

Motion 8
Motion angående kampanjer med nedsatta priser
För att tillgodose skärgårdsbornas behov av nedsatta priser bör t ex särskilda kampanjer
genomföras.

Yrkande:
Att en särskild kampanj med nedsatta priser genomförs i början av året under
lågsäsong.
15/12– 2019
Helena Sundberg Christina Lundahl

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer

Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 9
Motion angående generell prissänkning av varor
Konsums priser på varor är onormalt höga vid jämförelse av andra affärer på fastlandet.
Många kunder handlar därför ofta i stan på vägen ut till Möja. Vid tidigare diskussion
om generell prissänkning har vi hänvisats till att affären är placerad i en viss s k prisbox.

Yrkande:
Att styrelsen tar upp en förhandling med KF centralt om att få sänka priserna permanent särskilt på dagligvaror t ex genom annan prisbox.
15/12-2019
Christina Lundahl Helena Sundberg

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 10
Motion angående affärens öppettider
Affärens öppettider är inte kopplade till båtarnas ankomst. Så t ex stänger affären på höstens alla vardagar kl 17, dvs exakt samma tid som båten ankommer till Bergs brygga.
Detta gör att många ser sig tvingade att handla i stan istället för på Möja.

Yrkande:
Att öppettiderna korrigeras och anpassas till båttidtabellen på ett bra sätt så man hinner
handla när man kommer ut till Möja dvs Berg.

15/12-2019
Helena Sundberg Christina Lundahl

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer

Styrelsen föreslår stämman

Att anse motionen besvarad

Motion 11
Motion om öppettider
Bakgrund:
De begränsade öppettider för Coop Ingmarsö som infördes under hösten 2019 har orsakat att vi handlat mindre i butiken på ön. Mycket beroende på att de är dåligt synkade
mot båttiderna samt även att det tydligt försämrat flexibiliteten för våra handlingsbehov.

Yrkande:
Se över och anpassa öppettiderna under höst, vinter och vår så de bättre synkroniseras
med ankomsttiderna för w-båttstrafiken. Inför flexiblare öppettider, tex fm vissa dagar
och em vissa dagar.
14/1 2020
Kjell Torlèn

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 12
Motion om Öppettider Coop Ingmarsö—lågsäsong
Affären är en viktig del av ö-livet den har –förutom att vara butik med varor man eftersöker—en viktig social funktion, och för att få behålla kunder och få ett bättre underlag bör
affären vara öppet som 2018 dvs 11-17 alla vardagar alt vara öppen förmiddag och eftermiddagar.

Yrkande:
Jag föreslår:
* att öppettider är 11-17 varje vardag
* att som alt två ha öppet ) månd o onsdag 10-14 och tisdag och torsdag 14-17
27/11 2019
Lotta Ljungberg (Christina Carlson)

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer

Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 13
Motion om Öppettider Coop Ingmarsö
Öppettiderna är idag inte anpassade för folk som förvärvsarbetar och för näringsverksamhet på ön som vill hämta sina postförsändleser.

Yrkande:
Jag förslår:
* Att affären ska vara öppen till kl 18.00 på vardagar och att det ska vara öppet när posten
har kommit till ön.
14/1 2020
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 14
Motion om öppettider och anpassning till båtturer för Ingmarsö
Under lågsäsong och hösäsong är det många trogna medlemmar/kunder som önskar
handla och stödja Coop Ingmarsö och handla all mat i butiken. Öppettiderna är därför viktigt att de synkas med båtturer från stan. Dvs när många kommer med båten och passerar
södra bryggan inhandlas det mycket mat. Om man först måste gå hem och sedan gå ner
till södra någon timme senare väljer man att ta med mat från stan pga lång väg. DVS öppettiderna behöver anpassas till de kundgrupper som verksamheten/affären är till för
(service och kundbehov)

Yrkande:
Att affären har öppet när waxholmsbåten kommer från stan till södra Ingmarsö för att
möjliggöra köptrogenhet.
9/1 2020
Elisabet Wennlund

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer

Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 15
Motion avseende öppettider på Coop Ingmarsö
Idag har butiken öppet mån-tors 14-17. Fredagar 11 till 17. Lördagar 10 till 14
För mej som företagare, där jag får material via Post Nord, är det mycket besvärligt att
inte kunna hämta ut mina försändelser innan kl 14. Jag förlorar i princip en extra arbetsdag på detta.

Yrkande:
Att man atergar till oppet mandag till torsdag 11-17. Alternativt 10-12 och 15-17
13/1-2020
Anders Edenfeldt

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 16
Motion angående nya öppettider för Ingmarsö Coop
Nya öppettider har införts på Ingmarsö Coop utan att någon dialog med boende, medlemmar eller kunder har förts. Affären har sedan oktober endast öppet 14-17 alla vardagar utom fredagar. En stor förändring som införts utan att ha lyssnat med vad de boende
och Coops kunder har för åsikt om detta. Det finns goda skäl att istället för att bara ha
öppet på eftermiddagarna från 14 och endast till kl. 17 se över vad som passar kunderna
och de boende bäst. Vi har tex nu ingen möjlighet att få ut post och paket förrän tidigast
klockan 14. Postleveransen kommer ut till ön tidigt på morgonen så möjlighet finns att få
sin post tidigare. Detta har stor betydelse inte minst för företag som inväntar leveranser.
Att ha öppet på förmiddagarna den mörka perioden på året har också betydelse för de
som är äldre, att slippa ge sig ut i mörkret. Önskemål om att ha öppet fler förmiddagar
mån-fre än en dag i veckan har framförts och svaret har varit att man vill utvärdera öppettiderna först när det gått ett helt år 20/21 innan styrelsen vill ta ett beslut om förändring.

Yrkande:
Jag foreslar:
* Att en undersokning omgaende gors om medlemmarnas/de boendes/kundernas
onskemal om oppettider for Ingmarso Coop.
* Att battre rutiner for dialog och samverkan upprattas.
10/12-2019
Monica Hinders

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer

Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 17
Motion avseende brist på vissa varor Coop Ingmarsö
Vid flertal tillfällen har vissa varor saknats i butiken på Ingmarsö. Primära varor som vi har
behövt vid speciella tillfällen, tex. Jul, nyår, påsk, midsommar samt familjehögtider mm.
Vi har inför dessa tillfällen hört oss för om möjligheten att förbeställa varor och /eller
lägga undan dem åt oss. Svaret har varit nej.

Yrkande:
Att ha mojligheten att forbestalla varor, i Coops sortiment, samt att fa varor undanlagda efter onskemal
14/1-2020
Kjell Torlèn

Styrelsens utlåtande
Delegeras till butikscheferna
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 18
Motion avseende utbudet på Coop Ingmarsö
Under 2019 har utbudet av varor i Coop Ingmarsö många gånger varit bristfälligt. Lagervaror, kolonialvaror mm har saknats etc.

Yrkande:
Se over bestallningsrutinerna for att sakerstalla ett jamt varuutbud.
14/1-2020
Kjell Torlèn

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 19
Motion gällande förslag och idèer
Jag upplever det svårt att föra fram förslag och få gehör för idèer och önskemål om förbättringar/förändringar för Coop Ingmarsö.

Yrkande:
Att utarbeta ett system som tillvaratar kundernas synpunkter, ideer och forbattringsforslag for att undvika tapp av kunders koplust och lojalitet.
14/1-2020
Kjell Torlèn

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 20
Motion butikssortiment
Jag tillsammans med andra på ön saknar en del varor som jag/vi skulle önska att det ingår i
det ordinarie sortimentet.

Yrkande:
Att man lagger ut en lista i butiken dar vi kan framfora vara onskemal angaende varor
som vi saknar. Nar tillrackligt manga eftersoker en vara tar man in pa prov.
13/1-2020
Anders Edenfeldt

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 21
Motion om varor Coop Ingmarsö
Jag tycker affären ska ta hem varor som vi kunder eftersöker, att få svar att ”det har vi slutat med” är inte OK för en som handlar till 100% i affären, för då kan det hända att vi gör
som 50-60% av öns befolkning-åker och handlar på fastlandet! Jag trodde inte att det var
målet för Coop Ingmarsö (att det är så på Möja vet vi men det är inte det vi vill ha)

Yrkande:
Att butiken ar lyhord pa kunders onskemal– for att fa behalla dem
8/11-2019
Lotta Ljungberg (Christina Carlson)

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 22
Motion om utbud av godis och sötkex
Utbudet av godis och sötkex är mångdubbelt större än utbudet av frukt och grönt. Flera
gånger under året har jag sett grönludna tomater i grönsaksdisken.

Yrkande:
Att utbudet av frukt och gronsaker utokas pa bekostnad av utbudet av godis och
sotsaker
Att det blir battre tillsyn av gronsakernas skick
14/1-2020
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 23
Motion om önskelåda
Jag tycker att Coop Ingmarsö ska ha en ”önskelåda” där man kan lägga förslag på mat eller annat man till ha till butiken)

Yrkande:
Att ”onskelada” satts upp
16/12-2019
Lotta Ljungberg (Christina Carlsson)

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 24
Motion om varor Coop Ingmarsö
Coop Ingmarsö har ett ”överutbud” på brödavdelningen, dryckesavdelningen och ett
klart sämre utbud av tex frukt och grönt, frysta varor samt vissa övriga dagligvaror

Yrkande:
Att prioritera om butikens sortiment for utokat utbud av frukt och gront, frysta varor och ovriga dagligvaror. Minska ner utbudet av laskedrycker och ta helt bort losgodisutbudet
14/1-2020
Kjell Torlèn

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 25
Motion angående båtmacken Ingmarsö
För många som kommer till Ingmarsö är besöket på båtmacken den första kontakten. Här
möter man tyvärr bränslepumpar som inte fungerar och bryggor som har stort behov av
renovering. Båtmacken är en del av Ingmarsös ansikte utåt och drar ner vår i övrigt vackra
ös anseende.

Yrkande:
Att batmacken rustas till ett sakert och modernt skick.
Att vi maste tillse att det alltid finns bransle att handla
14/1-2020
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande

Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 26
Motion angående Ingmarsös bensinmack
Bensinbryggan på Ingmarsö som ägs och ansvaras för av Coop är i mycket dåligt skick. Säkerheten vid
förtöjning kan start ifrågasättas. Det hänger trasigt tågvirke och bryggans avfendring inklusive kjolar är
bitvis i mycket dåligt skick. Den delen av bryggan där reparation är påbörjad har inte färdigställts och så
har det varit under hela året. Landgången från landfästet till innersta flytbryggan samt landgång mellan
flytbryggor är provisoriskt säkrade med spännband sen förra hösten. Kättingar till flytbryggorna bör
tightas upp då bryggorna ligger snett och den ena landgången håller på att glida utför bryggan. Detta
skapar olycksrisk speciellt vid mörker. Flaggan som sitter i flaggstången är helt trasig och endast delar
återstår. Sammantaget ger bensinstationen ett mycket dåligt intryck både utseende och säkerhetsmässigt när man kommer som kund. Någon bör ha ansvar över bensinbryggans skick och säkerhet. Bilägger 9
fotografier.

Yrkande:
Att en bensinbryggans brister atgardas omgaende
Att det klart och tydligt informeras om vem som ar ansvarig for bryggans skicka och
sakerhet.
10/12-2019
Patrik Hinders

Styrelsens utlåtande

Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 27
Motion om fortsatt utvecklad service på Coop Ingmarsö
Jag vill börja med att tacka för att Konsum Möja tog över affären på Ingmarsö. Att ha en
åretruntöppen affär är helt grundläggande för att ha en levande ö.
Jag tycker att butiken utvecklats väldigt fint det senaste året – 2019. Butiken har allt tydligare funnit sin nya modell efter övergången från ICA. Sortimentet är bra och personalen
har uppenbarligen hittat en bra rutin för beställningar och under 2019 har vi kunder sluppit brist och tomma hyllor. Butikens utrymmen expanderas nu vilket vi ser fram emot att
se resultatet av. Tack för detta.
En butik i skärgården har förstås en utmaning i att den ska möta separata målgrupper
med rätt olika behov. Jag tänker primärt på fastboende och fritidsboende. Jag själv tillhör
den senare gruppen. Fastboende har behov av service året runt medan fritidsboende
kommer företrädesvis på helger, särskilt storhelger och under sommaren. Under några
korta veckor på sommarlovet är trycket hårt, särskilt om vädret är bra.
Min uppfattning är att Coop Ingmarsö blivit bättre på att möta dessa gruppers olika behov. Ett exempel på det är öppettiderna som varieras mer utifrån förväntat antal besökare
och kunder än vad som skedde tidigare. Min uppfattning är att på denna punkt går det att
ta ytterligare flera steg.
Exempelvis under säsonger med många helgbesökare från april – september skulle affären se till att koppla öppettiderna till tidtabellen för Waxholmsbolaget. När det kommer
en båt från Stockholm på fredag kväll borde affären hålla öppet en halvtimme så att de
som stiger av båten kan göra sina inköp. På det viset skulle de som kommer med båten
kunna handla på Ingmarsö för helgens behov. Om besökande vet om att det alltid är så
här kommer de att köpa färre varor i butiken på fastlandet som de släpar med sig till ön.
Ett annat förslag i samma riktning är en enkel ”e-handel”. Låt den som vill sända in en beställning senast torsdag för avhämtning fredag kväll. Mot en låg avgift kan det finnas färdiga matkassar att hämta ut. Mot en extra peng kan någon ungdom köra hem matkassarna till den (ex äldre eller andra som inte är så starka) som inte har egna fordon eller inte
orkar bära själv.
Ett tredje förslag är att skilja av butiken i en affärs- och en kioskdel. Kioskdelen skulle
kunna ha öppet senare på kvällen även om butiken är stängd.
Ytterligare ett förslag är att skapa serviceerbjudanden tillsammans med gästhamnen. Erbjud frukostpaket eller matkassar till båtfolket som kunde bokas via gästhamnen. Det
skulle ge ökad försäljning och vara en bra service till besökande.
Många som besöker skärgården vill säkert gärna äta mat som producerats lokalt i stället
för att ha transporterats dit. Det kan gälla grönsaker, kött eller fisk. Vore kul att hitta lokala råvaror i stället för lax från norska fjordar. Givetvis kan sådana varor ha en hög prisnivå för att löna sig men det kan finnas en efterfrågan särskilt under högsäsong.
Ett fint exempel på hur butiken tagit sitt ansvar för Ingmarsö var under stormen Alfrida
2018. Då var det strömavbrott i flera dagar vilket tvingade butiken att ha

Motion 27 forts.
Motion om fortsatt utvecklad service på Coop Ingmarsö
stängd. Då ordnade Coop en båt till Möja så att jag som behövde kunde handla där. Bra
omtanke och service!
Fler och fler inköp idag sker via e-handel. Det leder till att paket skickas till den som beställt. Ibland hamnar paketen på Ljusterö och ibland måste de lastas om till Waxholmsbolaget i Västberga. Jag skulle gärna se att Coop Ingmarsö blev ombud för ytterligare något
eller några av de större bolagen ex DHL/Schenker/Bring etc som transporterar paket. Det
skulle underlätta för alla som har hus på ön.

Yrkande:
Jag föreslår att årsmötet beslutar
Att fortsätta utveckla Coop Ingmarsö i den positiva riktning som nu sker
Att hitta fler vägar att möta de olika behoven hos fast- och fritidsboende, exempelvis genom att anpassa butikens öppettider efter Waxholmsbolagets tabell under högsäsong.
Att verka för ett ökat utbud av lokalt producerad mat
Att undersöka möjligheten att bli ombud för fler paketleverantörer än idag
5/1-2020
David Samuelsson

Styrelsens utlåtande
Delegeras till vd och butikschefer
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Lista på 20 st motioner i driftsfrågor till årsstämman 2020
Styrelsen har totalt fått in 21 motioner som avser löpande driftsfrågor.
20 st motioner redovisas i motionshäftet
Vi har kategoriserat dessa nedan
Prissänkningar
2 st
Öppettider i butikerna
7 st
Öppettider företagspaket
4 st
Förbeställningar
1 st
Sortiment
6 st
Lyhördhet för förbättringsförslag, förslagslåda
2 st
Bränslestationen Ingmarsö
2 st
En motion som tar upp driftsfrågor på Ingmarsö lämnades in på kvällen den 16
januari och tas inte upp till behandling. Enligt stadgarna ska en medlem som vill
ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska lämna en skriftlig
motion till styrelsen senast den 15 januari samma år stämman hålls. Motionen
ska vara egenhändigt undertecknad av motionären som också ska ange sitt
medlemsnummer och sin adress.
Frågor som avser löpande drift hanteras inte på årsstämman. Styrelsen förslår
därför stämman att delegera samtliga motioner som avser löpande drifts till VD
och butikschefer.

Motion 1. Det finns kampanjer i princip varje vecka plus personliga erbjudanden.
Motion 2. Det är inte KF som beslutar om vi ska sänka priserna genom att byta prisbox utan det är
styrelsen. Som förening har våra butiker för liten försäljningsvolym för kunna att byta prisbox.

Motion 3. Åtgärdat med att vi nu under hösten haft öppet till kl. 18 på torsdagar
Motion 4. Vi har under hösten haft öppet till kl. 18 på fredagar och kommer att fortsätta tills den
13/12. En enkät har lämnats ut med förslag på öppettider från 5/10–13/12.

Motion 5. Se svar motion 4

Motion 6. Se svar motion 4

Motion 7. Gällande öppettider har vi öppet 1 dag/v till 18 fram till 13/12. Gällande företagspaket så
är det åtgärdat och posten delas alltid ut när den kommer på morgonen.

Motion 8. Företagspaketsdelen är tillgodosedd.

Motion 9. Förbeställning av varor till storhelger är svårt. Butikerna har haft problem med
förbeställningar som inte hämtas ut.

Motion 10. Del 1. Företagspaketen är utredda. Breven delas som tidigare ut på morgonen.
Del 2. En enkät har delats ut med 3 olika förslag på öppettider

Motion 11. En förslagslåda på Ingmarsö har satts upp i december 2019 där man kan lägga tips och
ideer. Tänk på att gärna skriva namn/telefonnummer alt. Mejladress så vi kan återkoppla

Motion 12. Vi har ett automatiskt beställningssystem som beställer kolonialvarorna åt oss.

Motion 13. En förslagslåda på Ingmarsö har satts upp i december 2019 där man kan lägga tips och
ideer. Tänk på att gärna skriva namn/telefonnummer alt. Mejladress så vi kan återkoppla

Motion 14. En förslagslåda på Ingmarsö har satts upp i december 2019 där man kan lägga tips och
ideer. Tänk på att gärna skriva namn/telefonnummer alt. Mejladress så vi kan återkoppla

Motion 15. En ny kyl har köpts in för att utöka sortimentet på grönt.
Del 2. Det kan vi absolut bli bättre på. Personalen ser över frukt och grönt regelbundet under dagen
och plockar bort det som är skämt. Tomater är ett bra exempel på hur känsliga färskvaror frukt och
grönt är.

Motion 16. En förslagslåda har satts upp i december 2019 där man kan lägga sina önskemål. Tänk på
att gärna skriva namn/telefonnummer alt. Mejladress så vi kan återkoppla.

Motion 17. Vi har utökat frysdelen och utökat gröntdelen då vi har införskaffat en ny kyl till
grönsakerna.

Motion 19. Det finns en beslutad åtgärdsplan för att rusta macken på Ingmarsö.

Motion 20. Se svar på motion nr 19.

