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Motion 1
Motion ang. ledamöter i styrelsen
Bakgrund/ämne
Jag tycker styrelsen ska bestå av minst 5 ledamöter, gärna 7.

Yrkande:
- att årsmötet bestämmer att styrelsen ska vara minst 5st ledamöter från detta årsmöte.

210115
Lotta Ljungberg

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion nummer 1 föreslår att styrelsen ska vara minst 5st ledamöter.

Det är valberedningen som föreslår årsstämman om dels antal ledamöter, dels nominering av personer för val till styrelsen.
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre och högst sju personer.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att

avslå motionen

Motion 2
Motion ang. ledamöter i styrelsen
Bakgrund/ämne
Styrelsens numerära sammansättning
•

Styrelsen ska bestå av ojämnt antal styrelseledamöter (inkl. ordföranden) Motionen
föreslår att stadgarna fastställer ett minimum av 5 personer i styrelsen och ett ojämnt
antal.

•

Att styrelsen alltid ska bestå av minst 5 personer även efter ev. avhopp.

11/1-21
Hans Torlèn

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion nummer 2 föreslår att styrelsen ska bestå av ojämnt antal styrelseledamöter samt ett minimum av 5 personer.
Eftersom det är valberedningen som föreslår årsstämman om dels antal ledamöter, dels
nominering av personer för val till styrelsen, har styrelsen frågat valberedningen om en
kommentar till motionen.
Valberedningens utlåtande är
-Nuvarande stadgar är KF mönsterstadgar för mindre föreningar.
-Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre och högst sju personer.
-Styrelsen konstituerar sig enligt stadgarna och utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare för tiden fram till nästa ordinarie stämma.
-Styrelsen består endast av ledamöter och inga suppleanter
-Avgår en ledamot i styrelsen under pågående mandatperiod är det valberedningen
som rådgör med styrelsen om behov av fyllnadsval och styrelsen beslutar att kalla till
en extra föreningsstämma för att utse ny ledamot.
Valberedningen anser att nuvarande stadgarna väl tillgodoser såväl behovet av antal ledamöter som den flexibilitet som valberedningen har att arbeta med vid val av styrelse.
Stadgarna har en anpassning till lagstiftningen vad avser minst antal ledamöter för en behörig styrelse. Att fastställa styrelsens sammansättning i stadgarna som motionen föreslår
innebär inte en förbättring, utan kan snarare försvåra valberedningens arbete.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att

avslå motionen

Motion 3
Motion ang. Styrelsens sammansättning
Bakgrund/ämne
I början av verksamhetsåret, efter årsmötet 2019, avgick en av de fem valda styrelseledamöterna under sin mandatperiod. Vid årsmötet föreslogs ingen ersättare för den styrelseledamoten.
Jag anser det vara en självklar demokratisk ordning att en styrelse ska bestå av ett ojämnt
antal ledamöter, vilket även tillhör det normala i en medlemsförening.

Yrkande:
Styrelsen, tillsammans med valberedning, ska inför årsstämman tillse så det finns förslag
på kandidater för att säkra upp så att stämman har möjlighet att välja en styrelse med ett
ojämnt antal medlemmar.
11/1-2021

Kjell Torlen

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion nummer 3 föreslår att styrelsen tillsammans med valberedningen
tillse att det finns förslag på kandidater för att säkra upp att stämman har möjlighet att
välja en styrelse med ett ojämnt antal medlemmar.
Eftersom det är valberedningen som föreslår årsstämman om dels antal ledamöter, dels
nominering av personer för val till styrelsen, har styrelsen frågat valberedningen om en
kommentar till motionen.
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst tre och högst sju personer.
Valberedningens ambition är att eftersträva att styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att

anse motionen besvarad

Motion 4
Motion om behandling av motioner
Vid senaste stamman skickades manga motioner vidare till vd och butikscheferna och
blev aldrig besvarade

Förslag
- Styrelsen och stämman ska ges möjlighet att besluta om varje motion

15/1-21
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 4 föreslår att styrelsen och stämman ska ges möjlighet att besluta
om varje motion.

Det framgår inte om motionen avser ett yrkande att stadgarna ändras för motioners behandling.
Det är viktigt att skilja mellan en motion som syftar till en förbättringsåtgärd i föreningen/
butikerna och en driftsfråga som bör tas direkt med personalen i butiken.
Driftsfrågor som ställs som en motion får vänta på svaret till årsstämman. Driftsfrågor som
ställs som en motion delegeras till ledning och butikschefer eftersom det är där driftsfrågor
hanteras.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 5
Motion angående behandling av motioner
Bakgrund/ämne
Behandling av motioner
- Motionen föreslår att motioner ska besvaras konkret vid stämman. Att hänvisa ex till annan person ex VD ska inte godkännas som svar. Motioner behandlingstid måste ses över.

11/1-2021
Hans Torlèn

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 5 föreslår att motioner ska besvaras konkret vid stämman och att
motionernas behandlingstid måste ses över.

Det framgår inte om motionen avser ett yrkande att stadgarna ändras för motioners behandlingstid.
Motioner hanteras enligt stadgarna vid årsstämman. Enligt stadgarna ska motioner lämnas
in till styrelsen senast den 15 januari för att beredas för beslut på årsstämman. Årsstämma
ska hållas senast den 15 maj.
Det är viktigt att skilja mellan en motion som syftar till en förbättringsåtgärd i föreningen/
butikerna och en driftsfråga som bör tas direkt med personalen i butiken. Driftsfrågor hanteras av driften, på årsstämman diskuterar vi vart vi ska. Frågor som rör butikerna; tex
kundvagnar, tomatsorter och annat på hyllorna är förslag som vi kan ta direkt med driftsorganisationen.
Driftsfrågor som ställs som en motion delegeras till ledning och butikschefer eftersom det
är där driftsfrågor hanteras.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 6
Motion angående ersättning till styrelsen
Bakrund
Storlek och form för styrelsens ersättningar bestäms av årsmötet efter förslag från valberedningen. För
närvarande består ersättningen av två delar:
1.

10 procent rabatt på allt man handlar i föreningens affärer. Rabattens storlek är samma som anställt
personal får. Eftersom denna rabatt är en skattefri förmån för styrelseledamöterna samt att föreningen inte betalar några arbetsgivaravgifter för förmånen så har frågan tagits upp om detta är acceptabelt skattemässigt.
2.
En kontant ersättning på 5000:- att fördela mellan ledamöterna.
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 7 ledamöter.

Vår bedömning
Vi anser att rabatten bör tas bort och den kontanta ersättningen ökas väsentligt. Vi som ägare/
medlemmar vill självklart ha en både kompetent och engagerad styrelse. Vi måste då även vara beredda
att betala rimliga ersättningar till styrelsen. Dåliga ersättningar ska inte avskräcka rätt personer att engagera sig i styrelsen.
Varför bör rabatten tas bort?
Även om den är acceptabel skattemässigt, tycker vi att den har flera nackdelar:
A)
B)
C)

Om man ser rabatten som en kostnad för föreningen så innebär det att vi som ägare/medlemmar
inte har någon kontroll över storleken på denna kostnad.
Den är orättvis mellan medlemmarna beroende på familjestorlek samt om man är heltids– eller fritidsboende.
Det känns lite ”hemmasnickrat” i en sån här stor organisation

Den kontanta ersättningen
Nuvarande belopp, 5000 kr att dela på är orimligt lågt. Ersättningen bör därför ökas väsentligt. Ett rimligt
arvode ger en signal från oss ägare att styrelsen är viktig. Det är många timmars styrelsearbete som
utförs. Styrelsen har dessutom stort ansvar för föreningens utveckling och att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, stadgar och årsstämmobeslut.
Den totala summan bör också variera beroende på hur många ledamöter det är, så att ju fler ledamöter
desto högre ersättning. Vi anser också p.g.a. ansvar och arbetsbörda att ordförande ska ha en större del
av arvodet än övriga ledamöter.
Det känns svårt för oss att ange någon konkret summa men i vart fall inte under 50 000 kr totalt sett.
VI yrkar
- att ersättning i form av inköpsrabatt för styrelsen tas bort
- att styrelsearvodet fastställs till minst 50 000 kr som styrelsen fördelar inom sig.
Möja 2/1-21
Agneta Österman Lindquist och Staffan Lindquist

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 6 föreslår att ersättning i form att inköpsrabatt för styrelsen tas
bort och att styrelsearvodet fastställs till minst 50 000kr.

Eftersom ersättningen till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen har styrelsen frågat valberedningen om en kommentar till motionen.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 7
Motion angående hantering av medlemskommunikation och medlemsförslag
Bakgrund
Vid föregående årsstämma inkom 21 motioner som ansågs vara rena driftsfrågor och delegerades
till VD. Det stämmer att driftsfrågor ska hanteras v VD och extrastämman i december beslutade
också att godkänna hanteringen trots visst missnöje med att inte få besked i varje enskild motion.
Att det kommer så många motioner om driftsfrågor (öppettider, varuutbud, prissättning etc,) indikerar dock att direktkommunikationen med butikerna kan behöva förbättras. Det ska inte behövas
formella motioner för den här typen av förbättringsförslag att nå fram och bli hanterade på lämpligt
sätt och inom rimlig tid.

Vår bedömning
Vi anser att det behövs någon form av ”plattform” där medlemmar kan framföra förbättringsförslag
löpande till butiksledningen. Det kan behövas förslagslådor, butiksråd eller någon form av kontaktperson för medlemmarna. Det viktiga är inte hur utan att förbättringsförslag kan tas emot och hanteras löpande och att återkoppling sker till medlemmarna i exempelvis medlemsbreven som är
mycket uppskattade. Regelbundna medlemsmöten för information och kommunikation är också ett
positivt tillskott som vi sett senaste halvåret och det är dessutom ett utmärkt forum för att fånga
upp medlemsengagemang.
Vi är inte i detalj insatta i hur styrelsen idag arbetar med medlemsfrågor eller hur VD tar hand om
inkomna förslag. Mycket görs säkert redan, men arbetet och dess resultat syns kanske inte för oss
medlemmar i tillräckligt stor utsträckning vilket skapar frågor och ibland irritation.
Vi hoppas och tror att dialog och kommunikation mellan medlemmar, styrelse resp butiksledning
kan utvecklas Vi tror det är nödvändigt att göra detta för att fånga upp det stora medlemsengagemang som finns och ta vara på goda idéer så vi tillsammans ser till att vår förening och våra butiker
kan möta konkurrensen utifrån på ett bra sätt även i framtiden. Ett exempel kan vara hur Coop
Stockholm arbetar med ägarombud– https://www.kfstockholm.se/medlemskapet/agarombud/ -,
men det kan finnas andra lösningar som kanske passar bättre i våra skärgårdsbutiker.

Yrkande:
•

att medlemsmöten för dialog och kommunikation hålls under hösten på både Möja och Ingmarsö eller digitalt.

•

Att styrelsen utarbetar en plan för hur medlemsfrågor ska samlas upp och hanteras löpande
och utreder frågan om ägarombud eller motsvarande vore bra för vår förening

•

Att planen omfattar en tydlig beskrivning för hur återkoppling till medlemmarna ska göras

2/1 2021
Agneta Österman Lindquist och Staffan Lindquist

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 7 föreslår att medlemsmöten för dialog och kommunikation hålls under hösten
och att styrelsen utarbetar en plan för hur medlemsfrågor samlas upp och hanteras och hur återkoppling till medlemmarna sker.
Styrelsen lägger stor vikt vid dialog och kommunikation och en ständig för bättring av kommunikationen med medlemmarna ligger högt på agendan. Kommunikationen i föreningen är också en interaktion,
dvs ett samspel mellan styrelsen som förtroendevalda och medlemmarna i föreningen, med en
gemensam respekt för föreningens verksamhet och stadgar.
Kommunikation i en förening som driver näringsverksamhet är svårt att hantera eftersom
verksamheten påverkas av många externa faktorer som kan uppfattas negativt av medlemmarna.
Att diskutera hur medlemsfrågor samlas upp och hanteras löpande kan vara en återkommande uppföljning vid föreningens återkommande höstmöten.
Under hösten 2020 bjöd styrelsen in till tre medlemsträffar för att börja forma dialogen tillsammans
med de medlemmar som är intresserade av föreningen. Styrelsen gjorde också en medlemsenkät
under augusti där en av frågorna handlade om huruvida man var intresserad att ha återkommande
medlemsträffar. 29 % av de medlemmar som är permanentboende svarade att de är intresserade av
att delta på medlemsträffar en gång i kvartalet. 24 % av alla medlemmarna som svarade på enkäten sa
att de kan tänka sig att engagera sig i föreningen. Det är höga siffror och det innebär att det finns en
bra grund och stor potential för en ännu bättre förening. På medlemsmötena på Möja och Ingmarsö
beslutade vi att hålla återkommande höstmöten som inte är en formell föreningsstämma. Alla möten
med medlemmar har som mål att kunna genomföras som ett fysiskt möte så snart restriktioner för
den pågående pandemin medger.
All information till medlemmar publiceras på föreningens hemsida under medlemsinformation. Medlemsbreven är uppskattade och styrelsen distribuerar dessa via hemsidan och i e-post till de medlemmar som lämnat sin e-postadress till COOP/föreningen.
Ägarombud förekommer inom de större föreningarna och är svårt att hantera i mindre föreningar som
vår förening som tillämpar öppna föreningsstämmor. Inom Kooperativa förbundet har man inlett ett
större arbete för att se över hur medlemsdemokratin och ägandet ser ut i alla konsumentföreningar.
Det kommer pågå under hela 2021 och alla föreningars styrelser bjuds in till det samtalet för att vi tillsammans ska kunna formulera den nya levande medlemsdemokratin. Styrelsen kommer prata mer om
det på kommande medlemsträffar.
Butiken på Ingmarsö har förslagslåda och inlämnade förslag hanteras i butiken, av vd eller av styrelsen
beroende på nivå. Föreningen har en kundtjänst med en e-post dit medlemmar/kunder kan kontakta
föreningen i olika ärenden. Butikspersonalen finns på plats i butikerna för att svara på frågor och ge
service i den dagliga verksamheten.
Det är viktigt att skilja mellan en motion som syftar till en förbättringsåtgärd i föreningen/butikerna
och en driftsfråga som exempelvis dåliga tomater som bör tas direkt med personalen i butiken.
Motioner hanteras enligt stadgarna vid årsstämman och en driftsfråga som ställs som en motion får
vänta på svaret till årsstämman.
Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att förbättra kommunikation och återkoppling till medlemmarna och att en uppföljning sker på kommande höstmöte.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 8
Motion angående uteslutning av medlemmar
Bakgrund
En grupp på 4st medlemmar i Möja Konsumtionsförening har under året 2020 smutskastat och baktalat föreningen och styrelsen med bland annat artiklar i tidningen Skärgården.
De har gått runt och inhämtat underskrifter för att kunna ha den extrastämma som genomfördes den 19/12. Flertalet av dessa som skrivit under har inte haft en aning om vilken agenda dessa medlemmar har haft och har skrivit under in blanco.

Yrkande:
1.
2.

Att dessa medlemmar utesluts ur foreningen enl. paragraf 6 i stadgarna
Att kostnaderna som dessa medlemmar har förorsakat ska redovisas på årsstämman

14/1-21
Agneta Sjöberg och Lars Sjöberg

Motion 9
Motion angående uteslutning av medlemmar

Yrkande:
•
•

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att utesluta följande medlemmar
Att samtliga kostnader som Möja konsumtionsförening drabbats av genom dessa fyra
medlemmars agerande redovisas samt att dom blir betalningsskyldiga

Ovan namngivna medlemmar har varit illojal mot föreningens verksamhet och på
skiftande sätt försökt skada verksamheten under det gånga året.

11/1– 2021

Erik Pettersson

Motion 10
Motion angående uteslutning av medlemmar
Bakgrund
Under 2020 har fyra medlemmar i föreningen pratat illa om styrelsen i tidningen skärgården och lagt ut inlägg i en grupp på facebook i syfte att skapa ett misstroende mot
styrelsen bland medlemmarna. På Facebook påstått att de har medlemmarna bakom sig
i sin kritik mot styrelsen vilket är fel. Det finns uppgift om att de stämt föreningen i en
klandertalan mot hur årsstämman 2020 genomfördes. De har under hösten samlat ihop
en minoritet av 1/10 a medlemmarna för att få till en extra stämma för att kast ut styrelsen. De har inte respekterat föreningens stadgar och har skadat föreningens anseende.
De har orsakat föreningen kostnader.

Yrkande:
Vi yrkar att de fyra medlemmarna nedan utesluts på obestämd tid i föreningen och att
de ska ersätta för kostnader som drabbats föreningen av deras agerande. Även om stadgarna anger att det är styrelsen som beslutar om uteslutning anser i att det är medlemmarna som bör ta beslutet på årsstämman
15/1– 2021
Jan Almquist

Motion 11
Motion angående uteslutning av medlemmar
Bakgrundsinformation
Sedan årsstämman i maj 2020 har en grupp medlemmar, 4st, motarbetat o smutskastat
Möja Konsumtionsförening, dess styrelse och ledning. Dels genom ett ansenligt antal
artiklar i tidningen skärgården, dels genom kontakt med KF, dels fysiskt med människor
på Möja och sist men inte minst åstadkommit en namnlista med oklara grunder utan
avsikter för att genomföra en extra föreningsstämma.
När kallelse till extra stämman 19/12-20 kom innehöll dagordningen till viss del andra
punkter, mycket viktiga och allvarliga för Möja Konsumtionsförenings existens än vad
som indikerats när listan skrevs under.

Yrkande:
•

jag yrkar att alla kostnader Möja konsumtionsförening betalat för denna grupps
agerande (ex KF, advokatkostnader) redovisas och att gruppen blir betalningsskyldiga för dessa.

•

Vidare yrkar jag att gruppens medlemmar enl. §6 i stadgarna för all framtid utesluts som medlemmar i Möja Konsumtionsförening

11/1-2021
Kerstin Bjurman

Motion 12
Motion angående uteslutning av medlemmar som motarbetar föreningens verksamhet
Möja Konsumtionsförening är en kooperativ förening som under många år lyckats driva
sin verksamhet som en liten oberoende konsumentförening. Utvecklingen inom kooperationen har under de senaste årtiondena varit att små föreningar framförallt av ekonomiska skäl har tvingats att fusionera med andra större föreningar. Det är därför mycket
glädjande att styrelsen och VD för vår förening på ett mycket förtjänstfullt sätt genom
åren drivit och utvecklat föreningen så detta inte har varit nödvändigt för Möja konsumentförening.
Under de senaste åren har man även utvecklat verksamheten genom övertagandet av butiken på Ingmarsö, vilket ger en ökad bas för verksamheten.
Det är därför mycket oroande att det skapats en grupp som motverkar föreningens syfte
samt motarbetar styrelsen och VD. Denna typ av verksamhet tryggar inte föreningens
fortlevnad den motverkar den och skapar allt annat än et gott klimat. Att styrelsen och
VD måste ägna tid och kraft på att bemöta destruktiv samt osaklig kritik är både tidsödande och nedbrytande. Detta innebär att fokuset flyttas från att fortsätta utveckla butikerna med handel till något annat. Om detta fortgår finns det risk för föreningens framtid
och därför måste dessa aktiviteter avslutas.

Yrkande:
•

att stämman uppdrar till styrelsen att utesluta de medlemmar som motarbetar föreningens verksamhet. Detta skall ske i enlighet med §6 i stadgarna.

•

Att medlemmar som förorsakar extrakostnader för föreningen genom att själv ta
kontakt med revisorer, KF etc. skall själva bekosta detta. Förutsatt att inte styrelsen
eller VD godkänt detta.

14/1-2021
Anders Sjölinder

Motion 13
Motion om uteslutning av medlemmar
Bakgrund
Under 2020 har fyra medlemmar i föreningen drivit en förtalsagenda mot styrelsen i bl.a.
i tidningen Skärgården samt lagt ut en mängd inlägg i en grupp ”konsumenternas intressegrupp Möja (KMI)- för förbättringar på Facebook i syfte att skapa ett misstroende motstyrelsen bland medlemmarna.
På Facebook och med blanketter utdelade i brevlådor har de drivit en kampanj för att
samla ihop 1/10 medlemmarnas röster för att få till stånd en extrastämma för att kunna
avsätta styrelsen. ( vilket visar sig vara ”en del av styrelsen” när man läser inläggen på facebook som över tid blev hätskare och hätskare).
De har påstått att de har medlemmarna bakom sig i sin kritik mot styrelsen vilket vi anser
är felaktigt.
Det finns uppgifter om att de stämt föreningen i en klandertalan mot hur årsstämman
2020 genomfördes.
Vi anser att de genom sitt agerande har orsakat föreningen helt onödiga kostnader i och
med den extra föreningsstämman, skadat föreningens anseende och genom denna uppvigling skapat oro bland de 90% av medlemmarna som ej hörsammat deras kampanj för
extrastämma.

Yrkande:
Vi yrkar att de fyra medlemmarna utesluts ur föreningen och att de ska ersätta föreningen för alla kostnader som drabbat föreningen på grund av deras agerande. Även om stadgarna anger att det är styrelsen som beslutar om uteslutning anser vi att det är medlemmarna som bör ta beslutet på årsstämman.
12/1—2021
Björn Zabell och Kristina Groth-Zabell

Styrelsens utlåtande för motion 8-13
Eftersom motionerna läggs ut på föreningens hemsida har styrelsen beslutat med respekt för medlemmarnas personliga integritet, att inte publicera namnen på de fyra medlemmar som
motionerna avser.
Motionärerna för motionerna 8-13 föreslår att fyra medlemmar ska uteslutas och att de kostnader som
dessa medlemmar har förorsakat föreningen ska redovisas och betalningsansvar ska tilldelas, med lite
olika formuleringar. En sammanfattning av att-satserna redovisas här:
att
att
att
att

dessa medlemmar utesluts ur föreningen enl. paragraf 6 i stadgarna.
stämman ger styrelsen i uppdrag att utesluta dessa medlemmar
dessa medlemmar utesluts på obestämd tid
även om stadgarna anger att det är styrelsen som beslutar om utslutning bör ta beslutet fattas
av årsstämman

att
att

kostnaderna som dessa medlemmar har förorsakat ska redovisas på årsstämman.
de fyra medlemmarna ska ersätta föreningen kostnader som drabbats föreningen av deras
agerande
medlemmar som förorsakar extrakostnader för föreningen genom att själv ta kontakt med

att

revisorer, Kf etc. ska bekosta detta själva. Förutsatt att inte styrelsen eller vd godkänt detta.
Enligt föreningens stadgar kan styrelsen utesluta en medlem som motarbetar föreningens ändamål,
verksamhet eller utveckling eller som missbrukar sitt medlemskap. Föreningens ändamål är att vara en
sammanslutning av konsumenter på Möja och föreningens uppgift är att i samverkan med KF främja
sina medlemmars hushållsekonomi genom att på effektivaste sätt försälja och förmedla varor och
tjänster som svarar mot medlemmarnas krav och önskemål, att bedriva kunskapsutveckling och information samt opinionsbildning i frågor som rör konsumtion. Föreningen ska även i övrigt bidra till att förverkliga konsumentkooperationens verksamhetsidé.
I motionerna lyfts ett antal argument till varför man tycker att dessa fyra medlemmar ska uteslutas. Att
utesluta en medlem är ett stort beslut och något som kräver eftertanke och legal grund. Man kan inte
utesluta medlemmar för att de använder sina rättigheter som medlem. Med det sagt så finns det såklart
en bortre gräns för hur en medlem får agera inom ramen för dennes lojalitetsplikt. För att denna fråga
ska kunna hanteras korrekt, såväl för de enskilda medlemmarna som för föreningen och Coop i Sverige
är det styrelsens uppfattning att en juridisk och saklig utredning behöver göras innan något beslut fattas
i denna fråga – och att beslut inte fattas direkt utifrån de formuleringar vi har att tillgå i motionerna.
Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen att stämman ger styrelsen i uppdrag att utifrån uteslutningsreglerna i föreningens stadgar utreda huruvida uteslutningsgrund föreligger relaterat medlemmar i föreningen.

Mot bakgrund av det ovanstaende foreslar styrelsen stamman
att ge styrelsen i uppdrag att bereda och fatta beslut i fråga om uteslutning, i enlighet med §6 i föreningens stadgar
att

därmed anse motion 8-13 besvarade

Motion 14
Motion avseende butiksråd
Bakgrund/ämne
Enligt Coops allmänna rekommendationer ska alla Coop-butiker ha ett ”butiksråd” som
fungerar som länk mellan vd/butiksansvarig/styrelse och medlemmarna. Detta för att
underlätta till bra dialog mm mellan dem. Förslaget har tidigare framförts av Ingmarsö
Byalag och jag har även diskuterat det med styrelsen tidigare. Styrelsen lovade att återkomma med förslag inför årsmötet 2020 men så skedde inte.

Yrkande:
Styrelsen, tillsammans med valberedningen, ska inför årsstämman tillse att det finns
förslag på kandidater till ”butiksråd” en för varje butik inom Möja Konsumtionsförening.
11/1-2021
Kjell Torlèn

Styrelsens utlåtande
Motionären för motion 14 föreslår
att

styrelsen, tillsammans med valberedningen, inför årsstämman ska tillse så det finns förslag på kandidater till ”butiksråd”, en för varje butik inom Möja Konsumtionsförening

Delaktighet, inflytande och dialog är grundläggande för en kooperativ förening som Möjas Konsumtionsförening.
Det är dock ett område med potential för förbättring, något som hela föreningen blev varse under 2020. Däremot
är det inte detsamma som att lösningen är just butiksråd.

Att ha butiksråd eller inte är något som formuleras i föreningens stadgar. Därför kan inte styrelsen tillsammans
med valberedningen lämna ett förslag till innevarande års ordinarie stämma då ett sådant beslut inte kan fattas
utan en stadgeändring. Kooperativa Förbundet har tagit fram mönsterstadgar som de 28 föreningarna har som
utgångspunkt för sina respektive stadgar. Där finns mönsterstadgar för föreningar med ägarombud, mönsterstadgar för föreningar med distrikt och mönsterstadgar för föreningar utan distrikt. Möja Konsumtionsförenings stadgar utgår från mönsterstadgar för föreningar utan distrikt.
Mönsterstadgarna ska vara en hjälp för kon-sumentföreningarna när de gör förändringar i sina stadgar. KF har alltsedan 1908 gjort mönsterstadgar för konsumentföreningar med olika typer av besluts- och kontroll-organ. Förändringar har gjorts utifrån lag-ändringar samt nya krav och önskemål från föreningarna och deras medlemmar.
Butiksråd var tidigare vanligt förekommande i konsumentföreningarna. De fungerade ungefär såsom motionären
beskriver. Under de senaste åren har man dock gjort en resa för att utveckla medlemsdemokratin ytterligare och
göra den tillgänglig för fler, vilket har inneburit att det endast är ett fåtal föreningar som har butiksråd idag. Det
finns alltså inte en rekommendation att alla butiker eller föreningar ska ha butiksråd.
Med det sagt så är det såklart viktigt att få till en levande medlemsdemokrati med delaktighet, inflytande och dialog i Möjas Konsumtionsförening. Under hösten 2020 bjöd styrelsen in till tre medlemsträffar för att börja forma
dialogen tillsammans med de medlemmar som är intresserade av föreningen. Styrelsen gjorde också en medlemsenkät där en av frågorna handlade om huruvida man var intresserad att ha återkommande medlemsträffar. 29 %
av de medlemmar som är permanentboende svarade att de är intresserade av att delta på medlemsträffar en
gång i kvartalet. 24 % av alla medlemmarna som svarade på enkäten sa att de kan tänka sig att engagera sig i föreningen. Det är höga siffror och det innebär att det finns en bra grund och stor potential för en ännu bättre förening.
Inom Kooperativa Förbundet har man inlett ett större arbete för att se över hur medlemsdemokratin och ägandet
ser ut i alla konsumentföreningar. Det kommer pågå under hela 2021 och alla föreningars styrelser bjuds in till det
samtalet för att vi tillsammans ska kunna formulera den nya levande medlemsdemokratin. Styrelsen kommer
prata mer om det på kommande medlemsträffar och vill gärna ta del av de tankar som finns för att kunna föra
vidare.
Styrelsen vill ha en större delaktighet bland medlemmarna, men tycker samtidigt att det är viktigt att Möja Konsumtionsförening går i takt med de andra konsumentföreningarna för att på så sätt stärka hela kooperationen tillsammans. Att göra en större stadgeändring innan det gemensamma arbetet är klart vore därför olyckligt.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
att

avslå motionen

Motion 15
Motion gällande information om strategi
Konkurrensen för Ingmarsö Coop är stor när det gäller matinköp. Konkurrensen har ökat
dels från fastlandet och dels via direkt hemlevererade sk matkassar och det innefattar även
prisbilden. Då affären är väldigt viktig för servicen och möjligheterna att vara boende på
Ingmarsö som dessutom är en Kärnö önskar jag som medlem att bli informerad om styrelsens och VD:s strategi för att behålla kunderna och värna om köptrogenheten året runt
(obs med eller utan pågående pandemi). Medlemmarnas kunskap om dessa strategier möjliggör också att vi kan stödja vår förening på ett bra sätt.

Yrkande:
Att styrelsen informerar årsmötet om hur strategin och aktiviteterna är för att behålla och
utöka kundkretsen och antal medlemmar för att på så sätt möte den ökade konkurrensen
om kunderna.
10/1-2021
Elisabet Wennlund

Styrelsens utlåtande
Styrelsen ger en redovisning av det senaste verksamhetsåret och en prognos för framtiden
vid årsstämman. Under hösten 2020 bjöd styrelsen in till tre medlemsträffar. På Möja, på
Ingmarsö och ett digitalt möte. Här redovisade styrelsen butikernas utveckling för de senaste åren och en vision om hur styrelsen ser på framtiden med möjligheter och utveckling.
Omvärldsbevakning och att forma strategiska beslut utifrån dagligvaruhandelns utveckling
är grundläggande för strategiska beslut.
Styrelsen arbetar nära KF/COOP i deras utveckling och har vid medlemsmöten under hösten och i medlemsbrev presenterat förslag till förändringar i butikerna för ökad tillgänglighet och service.
Ingmarsö och Möja är kärnöar. Ett ständigt problem som är en trång sektor är logistiken av
livsmedel till öarna. Även om Regionen i sina olika översiktsplaner beskriver kärnöarna utveckling så leder inte politikens beslut till operativa förbättringar i den dagliga verksamheten. Brister i logistiken är en av de största begränsningarna i butikernas möjliga tillväxt i
framtiden.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
att

anse motionen besvarad

Motion 16
Motion om prisnivå
Bakgrund/ämne
Prisnivå
- Prisnivåerna hos Coop Ingmarsö uppfattas hos många som ovanligt höga. För att klargöra
detta och för att i framtiden undvika att affären bara blir en kompletteringsaffär så föreslås att en öppen undersökning genomförs gällande prisnivåer. Som underlag för detta föreslås att PROs matkasse användes som mall
11/1-2021
Hans Torlen

Motion 17
Motion avseende prisnivå
Bakgrund/ämne
Det finne en utbredd uppfattning hos kunderna, såväl medlemmar som icke medlemmar, som handlar i butikerna inom Möja Konsumtionsförening att prisnivån är omotiverat hög. Det har i sin tur medfört att många av oss känt oss tvingade att förändra vårat köpbeteende, till nackdel för Möja Konsumtionsförening. Synpunkterna har framförts i motionerna inför årsstämman, likväl vi medlemsträffarna 2020. Trots tidigare
önskemål likväl som uppvisad god ekonomi syns ingen vilja från styrelsen/vd till förmånligare prisnivå, vilket även rimmar illa med en medlemsägd förening.

Yrkande:
Styrelsen ska snarast utse en adjungerad grupp, medlemmar i Möja Konsumtionsförening, som får till uppgift att i god tid innan årsstämman 2021 sammanställa en
”matkasse” , som visar en prisjämförelse mellan butikerna inom Möja Konsumtionsförening och ett antal butiker med motsvarande förutsättningar. ”matkassen” ska redovisas vid kommande årsstämma och ligga till grund före en justering till rättvisare
prisnivå.
11/1—2021
Kjell Torlen

Styrelsens utlåtande till motion 16 & 17

I 30 år har PRO genomfört prisundersökningar. Varorna i kassen är representativa för resten av
sortimentet och priset på PRO-kassen överensstämmer bra med prisbilden på övriga varor i butikerna. Undersökningen utgår från en bestämd matkasse med 34 varor. PRO gör inga anspråk
på att prisundersökningarna uppfyller vetenskapliga krav. Men PRO redovisar öppet sina metoder tillsammans med undersökningsresultaten och ställer dem till allmänhetens, regeringens,
myndigheternas och mediernas förfogande.
Styrelsen har som motionen föreslår genomfört en prisundersökning med PROs matkasse som
mall. Vi har använt deras metodik och jämfört våra priser i Möja konsumtionsföreningen med
priser i butiker på fastlandet där vi vet att medlemmar handlar. Undersökningen är en prisundersökning och jämför inte omfattningen av butikernas utbud i sortiment eller tillgänglighet.

PRO matkasse 2021
Stora Coop Åkersberga 2021
Stora Coop Gustavsberg
ICA Kvantum Flygfyren Norrtälje
ICA Kvantum Åkersberga 2021
Coop Källö-Knippla 2020
Möja konsumtionsförening 2021
ICA MAXI Nacka 2021
ICA Kvantum Sickla
ICA Supermarket Sjöstaden

816,74
830,07
839,80
866,45
886,77
886,80
901,35
933,15
938,10

Ica MAXI Värmdö 2021
mat.se (fri hemkörning > 750 sek)
Mathem 2021 (Fri hemkörning i Stockholm)

947,75
962,58
977,29

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 18
Motion avseende möjlighet till förbeställning av varor.
Bakgrund/ämne
Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har det saknats varor som vi och andra har
behövt vid speciella tillfällen såsom jul, nyår, påsk, midsommar mfl. ”viktiga” varor som
normalt hör ihop med dessa tillfällen.
Inför årsstämman 2020 lämnade jag in en liknande motion. Styrelsen återkom 5 månader
efter årsstämman med svaret att tidigare förbeställningar hade orsakat problem maa varor
som inte hämtats ut.

Yrkande:
Inför möjligheten att förbeställa varor. Säkra upp förbeställningen genom en deposition
som sedan räknas av vid uthämtningen av de förbeställda varorna. Hämtas inte varorna
inom överenskommen tid tillfaller depositionen butiken , helt eller delvis, för att täcka de
merkostnader som förbeställningen ev. orsakat.
11/1-2021
Kjell Torlen

Styrelsens utlåtande
Motionären till motion 18 vill att vi inför möjligheten att förbeställa varor.
Vid medlemsmötena som hölls hösten 2020 och på extrastämman i dec. 2020 svarade styrelsen på denna motion.
•
•

Vi har ingen möjlighet att säkra upp förbeställningar genom depositionsavgifter
Vill man beställa varor som inte ingår i det ordinarie sortimentet och köpa en hel
enhet så går det bra. Prata med personalen i butiken.

Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 19
Motion avseende stabilare lagerhållning och varuutbud.
Bakgrund/ämne
Under 2020 har varuutbudet ofta varit knappt och bristfälligt. Lagerhållningen av olika
sorters varor. Mejeriprodukter, chark, grönsaker, kolonialvaror, frysvaror etc. som ingår i
det normala utbudet i butiken har ofta varit ”tillfälligt slut”. Såväl under högsäsong som
under lågsäsong.
Den återkommande bristen av varor i standardsortimentet skapar irritation och tvingar
oss att handla många varor på annat håll maa osäkerheten om vad som från gång till annan finns att tillgå i butiken. Motsvarande motion lämnades inför årsmötet 2020.
Fem månader efter årsmötet återkom styrelsen med svaret att det finns ett beställningssystem som används.
Uppenbarligen fungerar det nuvarande systemet inte tillfredställande.

Yrkande:
Se over och andra bestallningssystemet for att sakra upp ett jamnare och sakrare
varuutbud sa att ”tomma hyllor” undviks.

11/1-2021
Kjell Torlen

Styrelsens utlåtande
Det är tråkigt att motionären upplever att det är tomt på hyllorna i butiken på Ingmarsö.
Under 2020 har butiken inte gått under index någon månad. Antal kunder och snittköp
per kund ökar. Genom att fler kunder köper mer har våra butiker kunna hålla ett större
sortiment hela året istället för att begränsa sortimentet under lågsäsong.
Inom Coop sker en ständig utveckling på system och sortiment för att optimera butikernas försäljning.
Det ger ett utmärkt stöd till personalen vid planering och beställning av varor.
Vår anknytning till Coop ger våra butiker en bra grund för fortsatt utveckling för att kunna
hävda sortiment och prissättning vilket vi ser såväl lokalt som i branschens
utveckling under 2020.
Butikernas trånga sektor är logistiken av varor till skärgården, där vi vår/vinter/höst har
en leveransdag av torra och frysta varor och 2 leveransdagar av färskvaror i veckan.
Är då en efterfrågad vara slut hos leverantören tar det längre tid än på fastlandet att få
leverans till butiken.
Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 20
Motion om öppettider på Coop Ingmarsö
Öppettiderna bör ändras så att man som förvärvsarbetande hinner handla minst en dag
under arbetsveckan. Man jobbar normalt till kl: 17.00 och hinner inte till affären innan
den stänger.

Yrkande/Förslag:
- att affären har öppet till exempel på tisdagar till kl. 18.00
15/1-2021
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande
Fram till januari 2021 hade vi oppet till kl. 18 pa fredagar i butiken pa Ingmarso. 18tiden kommer att aterupptas under varen igen.

Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 21
Motion om upprustning av båtmacken på Ingmarsö
Upprustning av båtmacken på Ingmarsö
Båtmackens bryggor och pumpar är i mycket dåligt skicka och bör rustas omgående.
Många båtfarare vänder säkert och åker till någon annan mack när man ser hur det ser ut.
Till och med angöringstamparna är trasiga och bryggorna håller ihop med spännremmar.

Yrkande/Förslag:
Hela anläggningen rustas upp till sommaren 2021
13/1-2021
Lisa Andersson Berlin, Peter Svensson, Lina Wahlcrantz
•

Motion 22
Motion om macken på Ingmarsö
Bakgrund/ämne
Macken Ingmarso
•

Macken pa Ingmarso ar vasentlig for bade lokala foretag och enskilda personer.
Mackens skick ar i mycket daligt skick och bor rustas bade praktiskt och aven
estetiskt. Motionen galler att man omgaende rustar macken till ett langsiktigt
hallbart skick.

•

Eventuella befintliga planer for detta bor redovisas oppet.

•

Macken forslas bemannas under hogsasong (ev i samarbete med gasthamnen.

11/1-2021
Hans Torlen

Motion 23
Motion om macken på Ingmarsö
For att vi som naringsidkare pa Ingmarso och som driver verksamheter dar turistnaringen utgor en stor del av omsattningen ar det avgorande att ons batmack fungerar.
Det behover sakerstallas att det, aret runt, finns bransle hemma och att pumparna
fungerar. Pontonen behover renoveras sa att batar kan lagga till riskfritt vid macken.
Utreda mojligheten att ha macken bemannad under hogsasong, fran midsommar till
mitten av augusti.

Yrkande
- att Ingmarso batmack rustas upp infor sommaren 2021 sa att batar sakert och riskfritt kan lagga till, och att det sakerstalls att det aret runt finns en saker drift och
bransle att tillga.
13/1-2021
Lisa Berlin

Styrelsens utlåtande till motion 21-23
Sjömacken på Ingmarsö ska rustas till sommaren. Det är i första hand
avbäringslister på pontonerna som ska ersättas.
Då all tankning av bränsle numera sker med kort i kortautomaten kommer
sjömacken att vara obemannad.

Styrelsen föreslår stämman
Att anse motionerna 21-23 besvarade

