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Motion 1
Motion ang. motionshantering
Styrelsen tar inte sitt ansvar att besvara alla motioner genom att skicka dem vidare till butiksansvariga
som i sin tur inte verkar ha mandat att besvara dem.

Yrkande:
- alla motioner ska besvaras av styrelsen!

220115
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande
Vi har i år valt att svara på alla inkomna motioner vare sig det är en formell motion eller inte.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att

anse motionen besvarad

Motion 2
Motion ang. varubrist
Bakgrund/ämne
I butiken på Ingmarsö har det varit stor varubrist. Jag undrar varför och hur föreningen ska åtgärda detta.
Idag tvingas man handla i andra butiker vilket gör att försämringen på Ingmarsö fortsätter i en nedåtgående spiral.
Citerar föreningens stadgar
”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”
Jag anser att detta inte uppfylls på Ingmarsö
15/1-22
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande
Tomma hyllor är något vi alla får jobba med. Det är ett problem på öar med många helgboende o storhelger är så klart svårast. Trogna kunder underlättar beställningsarbetet.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att

anse motionen besvarad

Motion 3
Motion ang. Butiken på Ingmarsö
Bakgrund/ämne
Stor oro och osäkerhet om framtiden för butiken finns i samhället på Ingmarsö.

Yrkande:
Jag vill att styrelsen kallar till ett medlemsmöte och informerar om butikens utveckling.
15/1-2022
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande
Vi har beslutat att ha medlemsmöte på hösten men det har inte gått att genomföra pga pandemin. Vi har
skickat medlemsbrev i stället. Vår ambition är att återuppta höstmöten med reservation för andra globala hinder.
Vi genomförde en medlemsundersökning i november 2021 som en uppföljning på undersökningen före
höstmötet 2020. Resultatet har presenterats i medlemsbrevet den 16 december 2021.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att

anse motionen besvarad

Motion 4
Motion om Coop Ingmarsö
Fråga till styrelsen angående Ingmarsöbutiken:
Är dom tomma hyllorna och skicket på båtmacken tecken på att föreningen har tappat intresset för butiken på Ingmarsö och vad är i så fall planerna?

15/1-22
Bertil Ågren

Styrelsens utlåtande
Vi skulle vilja påstå motsatsen. Vi har lagt ner mycket tid, energi och pengar på ombyggnad av butiken o
reparation av macken.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 5
Motion angående Coop Ingmarsö
Bakgrund/ämne
Alltför ofta har det under lång tid saknats varor i butiken, Coop Ingmarsö.
Alltifrån färskvaror till kolonialvaror, som ingår i basvaruutbudet i butiken har varit slut. Jag upplever det
dessvärre som mer en regel än undantag och jag har även påtalat det i en motion till förra årets stämma.
Dessvärre har det inte skett någon förbättring , snarare en försämring. Med anledning av det blir osäkerheten stor för oss och vi i vårt hushåll känner inte att vi kan lita på sortimentet och utbudet vilket tråkigt
nog tvingar oss att handla mycket av det vi tidigare alltid handlade i affären på Ingmarsö i andra affärer.

Yrkande:
Jag önskar svar på anledningen till den alltför vanliga varubristen samt vilken handlingsplan Konsum Möja
har för att komma till rätta med problemet.
15/1-2022
Kjell Torlèn

Styrelsens utlåtande
Vi har valt att svara på alla inkomna motioner vare sig det är en formell motion eller inte och även om det
egentligen är en butiksfråga.
Det är så klart olyckligt om det uppfattas att det är brist på varor i butiken.
Det är svårt att helt pricka rätt med mängden varor till en butik med många helgboende. Storhelger är så
klart svårast. Vi behöver jobba gemensamt mot samma mål. Varor på hyllorna och trogna kunder.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 6
Motion angående föreningens ändamål och verksamhet
Bakrund
Enligt föreningens stadgar §1 Firma, säte, ändamål och finansiering anges under föreningens Ändamål och
Verksamhet bl a att
”Föreningens uppdrag 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”.
Medlemmar på Ingmarsö har vid upprepade tillfällen framfört till styrelsen och butiksföreståndaren önskemål om att ta in varor som ej funnits i butikens sortiment. Detta har till övervägande del ignorerats eller
nekats med hänvisning till KFs regler.

Yrkande
Jag yrkar därför
•
•

att styrelsen skriftligt redogör för hur medlemmarnas önskemål enligt ovan är förenligt med stadgarna §1.
Att styrelsen skriftligt redogör på vilka grunder KF nekar butikerna på Möja/Ingmarsö att ta in varor
som kunderna/medlemmarna efterfrågar.

15/1-22
Annica Pettersson

Styrelsens utlåtande
Detta är egentligen inte en fråga för styrelsen men vi har valt att svara på alla inkomna motioner oavsett
om de räknas som en motion eller inte.
Det går inte att ha hur många varor som helst och vi är bundna till ett bassortiment.
Önskar man något som inte finns i butiken kan man alltid få hem det mot att man köper hela förpackningen. Alltså t.e.x. vill du ha en annan kaffesort får du köpa alla 12 paket som finns i förpackningen. Fråga hur
många det ligger i förpackningen vid beställning.

Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 7
Motion angående varuutbud och varubrister i affären på Ingmarsö till årsmöte i
Möja Konsumtionsförening år 2022.
Bakgrund
Vi vill poängtera att Coop Ingmarsö är en fråga för fler än bara Coops medlemmar. Det är en viktig del av
näringsverksamheten på ön och även om inte alla är medlemmar, så är det av största intresse för Ingmarsöbor och öar runt om Ingmarsö att affären och macken håller en viss standard för att det ska vara
möjligt att bo, arbeta, driva företag, ha sommarhus eller semester på ön.
Framställan
Vi upplever ett stort problem med varubrist och varuutbud i affären. Det ekar tomt på hyllorna flera ggr i
månaden och utbudet är litet och inte möjligt för oss bofasta att vardagshandla i butiken. Fler och fler
väljer att handla i affärer på grannöar eller butiker på fastlandet då det i princip aldrig finns det man letar efter. Det är inte samma miljötänk här som på andra Coop, det slängs hellre varor än att sälja dem
billigare fem minuter innan stängning. Kylar går sönder utan att larm finns, vilket leder till att enorma
mängder mat måste slängas som i sin tur leder till att vi som ska handla gör det i en tom köttdisk eller
ostdisk tex.
Det efterfrågas ofta om större utbud av färska varor och lokala produkter i butiken, vilket alltid nekats
att ta in.
Vi önskar ett alternativ till budgetmärket Coop på alla varor i butiken. I dagsläget hamnar man ofta i situationen att det enda alternativet man har är Coopmärket. Det är ej hållbart eller önskvärt.

Yrkande:
Vi yrkar att Coop ska forbattra och bredda utbudet i butiken, att det inte alltid ska vara problem att
ta in mer farska varor med battre kvalitet sa att vi som handlar inte ar alltid tvingade till alternativen Coop eller Änglamark.
15/1 2022
Lina och Viktor Wahlcrantz Lisa och Gustav Andersson Berlin

Styrelsens utlåtande
Vi har valt att svara på alla inkomna motioner i år vare sig de uppfyller reglerna för att vara en motion
eller ej.
Vi är förbundna från Coop att hålla ett basutbud och kan utöka sortimentet efter åtgång vilket görs sommartid när vi har många kunder.
Man kan alltid året om beställa hem varor som inte finns i butiken om man köper hela förpackningar.
T.e.x om man önskar en annan kaffesort får man köpa 12 paket som just kaffe kommer i. Fråga efter antal det levereras i vid beställning. Vad det gäller lokala produkter så finns det ett antal svårigheter. Alla
leverantörer måste godkännas av Coop och varorna måste märkas med ursprung, innehåll, datum, osv.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

Motion 8
Motion angående Coop Ingmarsö
Bakgrund
Med stigande oro, ser vi nu hur Lilla Coop på Ingmarsö har försämrats det senaste året. Vintertid är
sortimentet nedbantat mer än någonsin.
Utbudet av varor minskar och hyllor står gapande tomma. Samtidigt som befolkningen på Ingmarsö
ökar och vi har omfattande pendlande av deltidsboende. Många är mycket missnöjda och aktiviteter pågår för att försöka få till en förändring. De boende inser nu att de varor man vill ha inte längre
finns i butiken. Kommer man en måndag då vet man att brödet är slut.
Fler och fler väljer därför att handla på andra ställen. På gannön Svartsö har vi en utmärkt butik som
klarar av att hålla ett brett och varierat utbud av färska grönsaker lokalproducerad mat, kyl, chark,
bröd och basvaror. Svartsö är en ö med ett mindre befolkningsunderlag än vad vi har på Ingmarsö.
Det är inte längre en väg att gå, att hänvisa problem med sortiment utbud som en driftsfråga eller
lägga över ansvaret lokalt på någon butikschef för respektive butik.
Det är en ledningsfråga för styrelse och föreningschef.
Det är inte heller aktuellt längre att försöka hänvisa till någon paragraf om att, medlemsdialog sker
på årsmöten eller att man följer hur övriga Coopbutiker har dialog runt om i landet.
Vi är flera som ser en akut situation, det är en nedåtgående kurva, en brist på förtroende för att det
finns tillräckligt med varor i affären och att vi är djupt oroade över butikens framtida existens.

Yrkande:
Ätt ett oppet mote halls pa Ingmarso om situationen och en dialog med medlemmar och andra
nyttjare av affaren genomfors under varen 2022. Dar ytters ansvarig ledning deltar, styrelseordforande och foreningschef.
15/1 2022
Monica Hinders och Annika Pettersson

Styrelsens utlåtande
Det är tråkigt att höra att ni är så missnöjda med er butik på Ingmarsö.
Vad gäller ert yrkande så har styrelsen tagit beslut på att ha ett medlemsmöte på hösten. Vi kunde
inte ha dessa pga pandemin och vi har skickat medlemsbrev i stället. Vår ambition är att återuppta
höstmöten med reservation för andra globala hinder.
Vi genomförde en medlemsundersökning i november 2021 som en uppföljning på undersökningen
före höstmötet 2020. Resultatet har presenterats i medlemsbrevet den 16 december 2021.
Mot bakgrund av det föreslår styrelsen stämman
Att anse motionen besvarad

