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DAGORDNING 
Vid föreningsstämma i OK ekonomisk förening
Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 10:00–13:00 
   
1. Stämmans öppnande
2. Stämmans godkännande av att ombud kan delta via tekniska hjälpmedel samt att
 utomstående kan närvara vid stämman
3. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande, samt anmälan av ordförandes val av sekreterare
b) Två justerare
c) Två rösträknare
4. Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Godkännande av arbetsordning under föreningsstämman
7. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
8. Föreningsstyrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av föreningens och koncernens resultaträkning och balansräkning
11. Fråga om disposition av föreningens överskott eller täckande av eventuell förlust
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
13. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor 
 inom OK
14. Fastställande av arvoden och ersättningar till förtroendevalda
15. Fastställande av valordning för nästa ordinarie föreningsstämma
16. Fastställande av antal styrelseledamöter inklusive ordförande
17. Val av föreningsstyrelsens ordförande
18. Val av styrelseledamöter
19. Val av revisorer
 a) Revisionsbolag
 b) Två förtroendevalda revisorer och två suppleanter
20. Val av ledamöter i föreningsstämmans valberedning och sammankallande 
 efter förslag av valberedningskommittén
21. Information om val av ägarombud i valberedningskommittén
22. Av föreningsstyrelsen hänskjutna ärenden
 a) Stadgeändringar
 b) Verksamhetskoden
 c) Verksamhetsstyrningsrapport
23. Motioner
 a) Uppföljning av motioner som bifallits under föregående föreningsstämma
 b) Behandling av inkomna motioner
24. Stämmans avslutande
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3A. VAL AV FÖRENINGSSTÄMMANS ORDFÖRANDE 
Wanja Lundby-Wedin

13.  GODKÄNNANDE AV FÖRSLAG TILL PRINCIPER FÖR 
ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 
INOM OK

OK ekonomisk förening (OK) föreningsstämma 2020 föreslås fastställa 
att avtal om ersättning och andra anställningsvillkor för OK:s verkställ- 
ande direktör och koncernledning ska vara i överensstämmande med 
följande principer. Principerna är också styrande för affärsledning och 
samtliga dotterbolags ledningsgrupper och är normerande för övriga 
chefer i koncernen.

Lönesättning
Lönesättningen ska vara konkurrenskraftig och medverka till att 
verksamheten bedrivs effektivt och rationellt men koncernen ska 
inte vara löneledande i branschen eller i sin storleksklass.

Lönespridning bland cheferna inom OK ska återspegla befattning, 
ansvar, kompetens, prestation och erfarenhet. Lönebildningen ska 
vara differentierad, individuell och stämma väl överens med OK:s och 
respektive verksamhets övergripande mål.

Huvudprincipen är fast ersättning vilket gäller för vd, koncernstaben 
samt övriga ledande befattningshavare i OK. I syfte att stimulera till 
ökad prestation kring en affärsidé/affärsmål ges från tid till annan möj-
lighet för rörelsedrivande verksamheter med lönsamhetsansvar, inom 
OK-koncernen, att utge resultatbaserad lön i begränsad omfattning. 
Beslut om införande samt kriterier för resultatbaserad lön fattas av res-
pektive bolagsstyrelse.

Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara 
kriterier, utformade med syfte att främja OK:s långsiktiga värdeskap- 
ande. För rörliga ersättningar som utgår kontant ska gränser för det 
maximala utfallet fastställas.

Pension
För vd eller jämförbara befattningar gäller att tjänstepension som 
huvudregel ska vara premiebaserad och endast grundas på den fasta 
lönen exklusive förmåner, med en maximal avsättning på 35 procent 
av avtalad lön. Pensionsåtagandet ska omfatta ålders-, familje- och 
sjukpension. Som alternativ till huvudregeln kan OK:s styrelse besluta 
att rekryterad befattningshavare kan erhålla pensionsförmån i enlig-
het med vad som gällde i dennes tidigare befattning.

Hänsyn ska tas till ålder och beräknad intjänande tid samt i rimlig 
omfattning till vad som utgör marknadsmässig premie. Premier för 
pension som bestäms idag i nytecknade avtal till motsvarande nivå i 
kooperativa företag ska särskilt beaktas. För övriga chefstjänstemän 
gäller att den enskilde chefen tillförsäkras förutom lagfästa försäkrings- 
och pensionsförmåner, vid varje tidpunkt mellan KFO och PTK, avtals-
fästa pension- och försäkringsförmåner. Pensionsålder är 65 år och 
underlag för pensionen är pensionsgrundande lön enligt KTP-planen 
upp till 30 basbelopp.
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Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning från arbetstagarens sida gäller en uppsägningstid om 
högst sex månader. Anställningen kan sägas upp av arbetsgivaren 
med sex månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag kan utgå med 
maximalt 15 månadslöner. 

Uppsägningstid och omfattning av avgångsvederlag kan sammanlagt 
aldrig överstiga tiden fram till pension.

Arbetsgivaren äger rätt att med omedelbar verkan häva avtal om  
befattningshavaren grovt åsidosatt sina åligganden i befattningen  
och därvid utgår varken lön under uppsägningstiden eller avgångs- 
ersättning.

Intressekonflikter och sekretess
För att undvika olika former av intressekonflikter bör sådan i rimlig 
omfattning beaktas och regleras i det enskilda anställningsavtalet 
liksom sekretess och konkurrensregler.

14. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH ERSÄTTNING  
      TILL FÖRTROENDEVALDA
Valberedningen föreslår stämman besluta (förutom valberedningens 
ersättningar, där föreslår styrelsen).

Kommentar från valberedningen
Valberedningen föreslår inga förändringar av arvoden 2020 med  
undantag av de konsekvensförändringar som behöver göras med  
anledning av att inkomstbasbeloppet räknats upp från 64 400 kr till  
66 800 kr för 2020. De av valberedningen föreslagna arvode ska gälla 
fr.o.m. dagen efter föreningsstämman 2020 t.o.m. föreningsstämman 
2021. Nedan syns föregående årsnivå inom parantes.

Styrelse

Årsarvode
Ordförande: 195 386 kr (188 415 kr)
Vice ordförande: 115 140 kr (111 032 kr)
Övriga ledamöter (ej personalrepresentant): 86 296 kr (83 217 kr)
Personalrepresentant, ordinarie: 46 133 kr (44 487 kr)

Sammanträdesersättningar
Sammanträdesarvode utanför ordinarie styrelsemöte: 2 279 kr  
(2 198 kr)
Deltagande vid dialogträff: 2 279 kr (2 198 kr)

Valberedningskommittén

Sammanträdesersättningar: 2 279 kr (2 198 kr)
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Föreningsstämmans valberedning

Årsarvode
Sammankallande: 3 800 kr (3 664 kr)
Övriga ledamöter: 2 605 kr (2 512 kr)

Sammanträdesersättningar
Sammanträdesarvode: 2 279 kr (2 198 kr)
Deltagande vid föreningsstämma: 2 877 kr (2 774 kr)
Deltagande vid dialogträff: 2 279 kr (2 198 kr)
Protokollförare vid dialogträff: 488 kr (471 kr **)

Förtroendevald revisor

Årsarvode
Revisor: 18 452 kr (17 794 kr)
Revisorsersättare: 9 226 kr (8 897 kr)

Sammanträdesersättningar
Sammanträdesarvode: 2 279 kr (2 198 kr)

Ägarombud

Sammanträdesersättning
Deltagande vid föreningsstämma: 2 877 kr (2 774 kr)

OK-råd

Årsarvode
Sammankallande: 6 838 kr (6 594 kr)
Ledamöter: 4 342 kr (4 187 kr)
Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 4 342 kr  
(4 187 kr). Om ledamot deltagit i färre än tre möten utgår årsarvode 
med 1 085 kr (1 046 kr) samt mötesarvode på 814 kr (785 kr) per möten 
man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

Protokollförare vid dialogträff: 488 kr (471 kr**)
Sammankallande har utöver ledamotsarvode, ett extra arvode om 2 
496 kr (2 407 kr) vilket är inkluderat ovan.

Regionens valberedning

Årsarvode
Sammankallande: 5 752 kr (5 547 kr)
Ledamöter: 3 256 kr (3 140 kr)
Om ledamot deltar vid minst tre möten utgår årsarvode med 3 256 kr  
(3 140 kr). Om ledamot deltagit i färre än tre möten utgår årsarvode 
med 1 085 kr (1 046 kr) samt mötesarvode på 542 kr (523 kr) per möten 
man deltagit i. Deltagande verifieras med mötesanteckningar.

Protokollförare vid dialogträff: 488 kr (471 kr **)
Sammankallande har utöver ledamotsarvode, ett extra arvode om  
2 496 kr (2 407 kr) vilket är inkluderat ovan.
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Föreningsstämmans ordförande

Sammanträdesersättning
Deltagande vid föreningsstämma: 5 185 kr (5 000 kr)

Arvode för att delta i referensgrupp, efter regionens årliga möte*, dialog-
träffar och extra uppdrag (medlemsaktiviteter) föreslås bli 542 kr (523 kr) 
och vid dialogträff 2 279 kr (2 198 kr). 

* Gäller endast de som blivit valda vid föregående val och därmed arbetat 
aktivt vid det aktuella mötet.

** Utöver ordinarie sammanträdesarvode.

Resekostnader

Vid sammanträde eller annat uppdrag utgår milersättning med 35 kr/mil 
och för varje medpassagerare 1 kr/mil, alternativt ersättning för faktisk 
kostnad vid resa med kollektivtrafik. Medpassagerare ska namnges och  
det ska tydligt framgå mellan vilka orter resan skett. 

Om föreningen arrangerar gemensam transport utgår ej milersättning  
för egen bil för de som bor inom det område som transporten är avsedd för.

Så långt det är möjligt förutsätts att samåkning sker.
Om flera sammanträden följer varandra samma dag och på samma plats 

utgår endast en resekostnadsersättning. Detsamma gäller för sammanträ-
desarvoden, man kan endast erhålla ett sammanträdesarvode per dag.

Vid enkel restid över 30 mil eller fyra timmar utgår måltidsersättning 
med max 120 kr mot uppvisande av kvitto och vid eventuell övernattning 
betalas verklig kostnad för rum och frukost. Vid övriga konferenser och 
sammanträden, som är godkända av föreningsledningen, betalar förening-
en uppehället.

Traktamente (övernattning krävs) utgår ej då föreningen bekostar kost 
och logi.

Samtliga arvoden och sammanträdesersättningar betalas ut senast den  
25 juli. Är den 25 juli en helgdag, sker utbetalning sista bankdagen (varda-
gen) före den 25 juli.
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15. FASTSTÄLLANDE AV VALORDNING FÖR 
 NÄSTA ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Styrelsen föreslår stämman besluta att fastställa regionindelning att 
gälla för nästa ordinarie föreningsstämma:
 
 1. Jämtland/Härjedalen
 2.  Västernorrland
 3.  Hälsingland
 5.  Dalarna
 6.  Gästrikland
 7.  Uppland
 8.  Västmanland
 9.  Örebro (län)
 10. Södermanland
 11. Nordvästra Stockholm
 12. Nordöstra Stockholm
 13. Sydöstra Stockholm
 14. Stockholm
 15. Sydvästra Stockholm
 16. Östergötland
 17. Skaraborg
 18. Fyrstad
 19. Göteborg
 20. Södra Älvsborg
 21. Jönköping (län)
 22. Gotland
 23. Kalmar (län)
 24. Kronoberg
 25. Halland
 26. Norra Skåne
 27. Blekinge
 28. Södra Skåne

3

5
6

7
8

9
10

1
2

23

12 11

15
14

16

13

2221

25

26
27

28

17
18

24

19 20
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16. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER  
 EFTER FÖRSLAG AV VALBEREDNINGEN
Valberedningen föreslår sju ledamöter.

17. VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE
 EFTER FÖRSLAG AV VALBEREDNINGEN

Jimmy Jansson   (Omval)

Född: 1978
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Utbildning: SO-lärare.
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för
kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges
Kommuner och Regioners beredning för tillväxt och regional
utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden 
Sörmland.

18.  VAL AV STYRELSE LEDAMÖTER 
EFTER FÖRSLAG AV  VALBEREDNINGEN 

Åsa Magnusson   (Omval)

Född: 1953
Inträde i styrelsen: 2007
Utbildning: Marknadsföring vid Uppsala universitet,
IFL företagsledarutbildning, IFL top exprogrammet.
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets, Xact Fonder 
(Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg. Tidigare bland annat 
vd på Cloetta Fazer Sverige och Cloetta Choklad.

Tomas Norderheim   (Omval)

Född: 1955
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.
Erfarenhet och  uppdrag: Ledamot i KPA Livförsäkring AB och
ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat
stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam,
ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.
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Sten-Åke Karlsson  (Omval)

Född: 1951
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Gymnasieekonom.
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71, Huskvarna Folkets
Park och Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen
Ekonomisk förening och ledamot i Folksam Sak samt ordförande
för Folksam Saks revisionsutskott.

Åsa Holmander   (Omval)

Född: 1962
Inträde i styrelsen: 2018
Utbildning: Ekonomi vid Lunds universitet.
Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och styrelseledamot 
i HSB Malmö ek för, Sundsfastigheter AB, HSB Brf Sundsterrassen. 
Tidigare verksam inom branscherna It-, energi- och telekom. Har bland 
annat haft roller som marknads-, försäljnings- och konsultchef samt vd. 

Tommy Ohlström   (Nyval) 

Född: 1954
Inträde i styrelsen: 2018
Utbildning: Gymnasieexamen plus ledarskapsutbildning IFL med flera.  
Erfarenhet och uppdrag: Uppdrag för Riksidrottsförbundet som
vice ordförande, We Effect som ordförande och ledamot i Riksbyggen. 
Tidigare erfarenhet som vd och styrelseordförande för Kooperativa 
förbundet samt styrelseordförande för COOP. Erfarenhet dessutom
genom anställningar från fackligt arbete – LO, folkrörelse – Unga 
Örnar, hyresgäströrelsen, politik och förvaltning – statssekreterare 
och planeringschef i Regeringskansliet, Riksdagen – gruppsekreterare, 
Socialdemokraterna – partikassör.     

Helena Leufstadius   (Nyval) 

Född: 1959
Inträde i styrelsen: 2018
Utbildning: Kulturantropologi och Ekonomisk historia, Göteborgs
Universitet. Ett antal ledarskaps/managementutbildningar (GMI
Management, UGL, UL, m.m.) High School diplom, Arizona Ua,
Folkhögskola Danmark.  
Erfarenhet och uppdrag: Vd Svensk Kollektivtrafik. Tidigare: SWECO 
Senior kollektivtrafikexpert, Marknadsområdeschef Bohustrafiken, 
vd Västtrafik Sjuhärad, vd Upplands lokaltrafik, avtalschef SJ, 
vd Styrsöbolaget.     

Övrig nominering:

Peter Sjöbom, Njurunda
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19B. VAL AV FÖRTROENDEVALDA REVISORER
   OCH SUPPLEANTER
Revisorer
Lars Backe   omval
Torbjörn Rigemar   omval

Suppleanter
Tomas Holm   omval
Ann-Sofie Andersson      omval

Övrig nominering:
Vemund Ljung-Haanäs, Billdal

20. VAL AV LEDAMÖTER SAMT SAMMANKALLANDE
 I VALBEREDNINGEN EFTER FÖRSLAG AV VAL-
 BEREDNINGSKOMMITTÉN 

Anders Bergérus, sammankallande (Omval)

Född: 1963
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Tyresö, Stockholm län
Utbildning: Marknadsföring, IHM Business School.
Fackliga utbildningar. Gymnasial utbildning (Elektriker).
Arbete: Facklig-politisk ombudsman vid LO.
Tidigare: Kommunalråd, 2:e vice KSO i Tyresö kommun, ledamot
i Värmlands Folkblad AB samt Hotell Frykenstrand AB.

Mona Modin Tjulin   (Omval)

Född: 1973
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Frösön, Jämtland
Utbildning: 4-årig teknisk gymnasieutbildning. Universitetsstudier 
inom bl.a. nationalekonomi, Statskunskap, Sociologi, Pedagogik och 
Arbetsrätt.
Arbete: Politisk sekreterare (tjänstledig).
Andra uppdrag: Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i 
Östersunds kommun, ledamot i Länstrafiken i Jämtlands län AB samt 
Svensk Kollektivtrafik.
Tidigare: Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östersunds 
kommun samt Jämtlands Gymnasieförbund. Vice ordförande kommun- 
styrelsen i Bräcke.
  
Gunnar Nilsson   (Omval)

Född: 1945
Inträde i valberedningen: 2017
Ort: Kinna, Västergötland
Utbildning: Folkskola, Folkhögskola, Kooperativa kurser på Vår Gård.
Andra uppdrag: Ledamot Kommunstyrelsen Marks Kommun. Revisor 
PRO Kinna. OK-råd sammankallande region 20 OK ekonomisk förening.
Tidigare: Varuhuschef. Regionchef på Vårby Källa. 
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Monica Granström   (Omval)

Född: 1965
Inträde i valberedningen: 2016
Ort: Vingåker, Södermanland
Utbildning: Kemiingenjör, gymnasieekonom.
Arbete: Politiskt arbete.
Andra uppdrag: Diverse politiska uppdrag.
Tidigare: Produktionsingenjör, arbetsförmedlare.

Patrik Schinzel   (Nyval)

Född: 1969
Ort: Stockholm
Utbildning: Civilekonom Lunds universitet,
Executive MBA Handelshögskolan Stockholm.
Arbete: Chef Kooperativ styrning KF.
Andra uppdrag: Tidigare styrelseledamot KPA Pensionsförsäkring
och Amice.
Tidigare: Stabschef ordförandekansli, Chef strategisk styrning,
Chef GRC (Governance, Risk, Compliance), Chefcontroller Folksam.

Övriga nomineringar till valberedningen

Olle Sjögren, Stockholm
Kenth Nilsson, Vellinge

21. INFORMATION OM VAL AV ÄGAROMBUD
 I VALBEREDNINGSKOMMITTÉN

Tidsplan för nominering och röstning till OK ekonomisk 
förenings valberedningskommitté

15–29 april: Du som ägarombud har möjlighet att nominera.
4–15 maj: Röstningen är öppen och alla ägarombud ombeds rösta
på två personer.
18 maj: Namnen på de två personer som fått flest röster publiceras
på hemsidan.
27 maj: De två personer som får flest röster presenteras på
föreningsstämman.

Både den som nominerar/röstar och de personer du nominerar 
måste blivit valda som ägarombud 2019. Både nominering och
röstning sker digitalt.
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22. AV FÖRENINGSSTYRELSEN HÄNSKJUTNA ÄRENDEN.

A) Stadgar
B) Verksamhetskod
C) Verksamhetsstyrningsrapport

A) Stadgar

OK ska främja dessa idéer både nationellt 
och internationellt.

§ 1 Ändamål och verksamhetens art
1.1 
Föreningens ändamål är att främja sina
medlemmars ekonomiska intressen genom
• Att göra en ansvarsfull och effektiv energi- 
 användning möjlig.
• Att tillhandahålla varor och tjänster som   
 efterfrågas av medlemmarna inom verksam- 
 hetsområden som stöttar ovanstående 
 ändamål och
• Att själv eller i samverkan med andra ge god  
 service till medlemmar i samband med detta.

§ 3 Medlemskap
3.1 Inträde
Medlemskap kan beviljas person som är bosatt 
inom EES-området och som är villig att främja 
föreningens ändamål. Även företag och orga-
nisationer som vill främja föreningens ända-
mål kan bli medlemmar.
Föreningsstyrelsen bestämmer hur ansökan 
om medlemskap ska göras samt av vem ansö-
kan ska prövas och avgöras.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

OK främjar dessa principer både nationellt 
och internationellt

§ 1 Ändamål och verksamhetens art
1.1 
Föreningens ändamål är att främja sina
medlemmars ekonomiska intressen genom
• Att möjliggöra hållbar mobilitet och energi   
 för alla
• Att med sunda investeringar skapa förutsätt 
 ningar för både samhällsnytta och långsiktig  
 ekonomisk nytta till våra medlemmar och   
 kunder
• Att med sunda investeringar skapa förutsätt- 
 ningar för både samhällsnytta och långsiktig  
 ekonomisk nytta till våra medlemmar och 
 kunder

§ 3 Medlemskap
3.1 Inträde 
Medlemskap kan beviljas person som är bosatt 
inom EES-området och som är villig att främja 
föreningens ändamål. Även företag och orga-
nisationer som vill främja föreningens ända-
mål kan bli medlemmar.

Föreningsstyrelsen bestämmer hur ansökan 
om medlemskap ska göras samt av vem som 
ansökan ska prövas och avgöras.

Den som har förvärvat en medlems andel i 
föreningen genom bodelning, arv eller testa-
mente har inte rätt att inträda i föreningen 
med stöd av gällande lagstiftning för ekono-
miska föreningar.

3.2 Vilandeförklaring
Medlem som under en sammanhängande 
period om sju år inte gjort registrerade köp 
eller på annat sätt visat att hen deltar i fören-
ingens verksamhet kan efter föreningsstyrel-
sens beslut läggas till ett register över vilande 
medlemmar.
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3.2 Utträde
Medlem som vill gå ur OK ska anmäla det 
skriftligen till OK, med skriftligen avses även 
e-post eller annan elektronisk anmälan. Utträde 
sker vid det räkenskapsårs slut som infaller 
minst en månad efter begäran om utträde.

3.3 Utträde
Medlem som vill säga upp sitt medlemskap i OK 
ska anmäla det skriftligen till OK, med skriftli-
gen avses även e-post eller annan 
elektronisk anmälan.

3.4 Uteslutning
En medlem får uteslutas om medlemmen:
a)  missbrukar sitt medlemskap, motarbetar 

föreningens ändamål eller på annat sätt   
grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot   
föreningen, 

b)  under en sammanhängande period om tio 
år inte genomfört några registrerade köp  
eller på annat sätt visat att hen deltar i  
föreningens verksamhet, eller

c)  inte längre uppfyller de krav som med hänsyn 
till arten och omfattningen av föreningens 
verksamhet bör ställas på medlemmarna. 

Föreningsstyrelsen fattar beslut om att utesluta
en medlem med stöd av a) eller b) ovan.

Föreningsstämman fattar beslut om att utesluta 
en medlem med stöd av c) ovan.

3.5 Upphörande av medlemskap
Medlemskapet upphör vid det räkenskapsårs 
slut som infaller tidigast en månad efter att 
medlemmen begärt utträde eller uteslutits. När 
en medlem som är en fysisk person avlider ska 
medlemskapet anses upphöra vid utgången av 
det räkenskapsår som slutar närmast efter sex 
månader från dödsfallet.

Medlem som har trätt ur eller uteslutits ur 
föreningen har, med de begränsningar som 
följer av gällande lagstiftning för ekonomiska 
föreningar, rätt att få tillbaka inbetald insats 
sex månader efter det att medlemskapet upp-
hörde.

Om inte föreningsstyrelsen i särskilda fall 
medger undantag får dock inte mer än fem 
procent av föreningens kapital utbetalas under 
ett räkenskapsår. Utbetalning sker först till, 
och med prioritet för, sådana medlemmar som 
frivilligt trätt ur föreningen, i den ordning de 
begärt utträde. Därefter sker utbetalning till 
medlemmar som uteslutits, i den ordning de 
har uteslutits.
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§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter
5.2 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa gällande lagstift-
ning för ekonomiska föreningar, föreningens 
stadgar samt föreningsstyrelsens och fören-
ingsstämmans lagenligt fattade beslut. Medlem 
ska efter bästa förmåga främja föreningens 
utveckling och ändamål. Medlem som mot- 
arbetar föreningens ändamål eller missbrukar 
sitt medlemskap kan uteslutas efter beslut av 
föreningsstyrelsen.

Medlem som under en sammanhängande 
period av sju år inte gjort registrerade köp 
eller på annat sätt gett sig till känna kan efter 
föreningsstyrelsens beslut läggas till ett register 
över vilande medlemmar. Medlemmens tillgo-
dohavanden på insats- och sparkonto överförs 
i sådant fall till föreningens reservfond.

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter
5.2 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att följa gällande lagstift-
ning för ekonomiska föreningar, föreningens 
stadgar samt föreningsstyrelsens och fören-
ingsstämmans lagenligt fattade beslut. Medlem 
ska efter bästa förmåga främja föreningens 
utveckling och ändamål. Medlem ska fort-
löpande hålla föreningen underrättad om 
ändringar i fråga om medlemmens namn och 
kontaktuppgifter.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

8.2 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls varje år, 
senast fem månader efter räkenskapsårets 
utgång. Följande ärenden ska förekomma:

Gäller dagordningens punkt 13.
13. Fastställande av arvoden och ersättningar 
till förtroendevalda

Om majoriteten eller en minoritet som består 
av minst en tiondel av samtliga röstberättig- 
ade begär det ska beslut  enligt punkterna 
9-11 skjutas upp till en fortsatt stämma. Sådan 
stämma ska hållas minst en och högst två 
månader därefter. Något ytterligare uppskov 
är inte tillåtet.

8.2 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämman hålls varje år, 
senast sex månader efter räkenskapsårets 
utgång. Följande ärenden ska förekomma:

Gäller dagordningens punkt 13.
13. Fastställande av arvoden för styrelsen, revi-
sorer och föreningsstämmans valberedning.

Om minst en tiondel av samtliga röstberät-
tigade begär det ska beslut enligt punkterna 
9-11 skjutas upp till en fortsatt stämma. Sådan 
stämma ska hållas minst en och högst två 
månader därefter. Något ytterligare uppskov 
är inte tillåtet.

11.4 Regionens valberedning
Regionens valberedning ska föreslå ägarom-
bud och ersättare från regionen. Regionens 
valberedning ska bestå av minst tre ledamöter 
varav en sammankallande.

Varje medlem har rätt att nominera personer 
till regionens valberedning. Nomineringar ska 
vara OK tillhanda senast den 1 november året 
innan val ska ske.

11.4 Regionens valberedning
Regionens valberedning ska föreslå ägarom-
bud och ersättare från regionen. Regionens 
valberedning ska bestå av minst tre och högst 
fem ledamöter varav en sammankallande.

Varje medlem har rätt att nominera personer 
till regionens valberedning. Nomineringar ska 
vara OK tillhanda utifrån den tidplan fören-
ingsstyrelsen fastställer.
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11.5 Ägarombud
Varje medlem har rätt att nominera ägarom-
bud och ersättare. Nomineringarna ska vara 
OK tillhanda senast den 1 november året 
innan val ska ske.

11.5 Ägarombud
Varje medlem har rätt att nominera ägarom-
bud och ersättare. Nomineringarna ska vara 
OK tillhanda utifrån den tidplan förenings- 
styrelsen fastställer.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

B) Verksamhetskod

Vision:
OK gör en ansvarsfull och effektiv fordons 
och energianvändning möjlig

Kärnvärden:
• Vi äger tillsammans
• Vi delar på vinsten
• Vi leder miljöarbetet

Affärsidé:
Att själv eller i samverkan med andra ge god 
service och långsiktig ekonomisk nytta till 
våra medlemmar och kunder.

Strategiska målområden:
• Utveckla och marknadsföra hållbara produkter  
 och tjänster som stöder fordonsanvändandet
• Utveckla och marknadsföra effektiva energi 
 produkter
• Tydliggöra miljöprofilen
• Öka antalet aktiva medlemmar*

*med aktiva medlemmar menas medlemmar som har haft 
en relation med OK genom t.ex. inköp på OKQ8 de senaste 

sju åren

Arvodering av ledamöter i föreningens organ

Föreningsstämmans valberedning ska vid 
ordinarie föreningsstämma ge förslag på 
arvodering av ledamöter i föreningens organ, 
med undantag av ledamöter i förenings- 
stämmans valberedning. Föreningens styrelse 
lämnar förslag till föreningsstämman på 
arvodering av ledamöter i föreningsstämmans 
valberedning.

Vision:
OK möjliggör hållbar mobilitet och energi 
för alla

Värderingar
• Vi äger tillsammans
• Vi delar på överskottet
• Vi agerar ansvarsfullt

Affärsidé:
Med sunda investeringar skapa förutsättningar 
för både samhällsnytta och långsiktig ekono-
misk nytta till våra medlemmar och kunder

Strategiska målområden:
• Investera i bolag som är verksamma inom 
 mobilitet och energi och har en tydlig håll-  
 barhetsambition
• Bolag ska känna stolthet i att ha OK som ägare  
 och veta vilka förväntningar det innebär
• Det ska vara tydligt för OK:s medlemmar/ 
 ägare och portföljbolag vad varumärket står    
 för
• OK ska tydliggöra och öka värdet av att vara  
 medlem och ägare

Arvodering av ledamöter i föreningens organ:

Föreningsstämmans valberedning ska vid 
ordinarie föreningsstämma ge förslag på 
arvodering av ledamöter för föreningsstyrel-
sen och revisorer. Föreningsstyrelsen lämnar 
förslag till föreningsstämman på arvodering 
av övriga förtroendevalda i föreningen.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1.4 Förtroendevald revisor
Tillsättning sker enligt 1.3.1 till 1.3.5

1.4 Förtroendevald revisor
Tillsättning sker enligt 1.3.1 till 1.3.4

2.6.1 
Av årsredovisning och delårsrapporter ska 
tydligt framgå vilka delar som är formella 
finansiella rapporter, på vilka regelverk dessa 
grundas och vilka delar av årsredovisningen 
eller delårsrapporten som är reviderade eller 
översiktligt granskade av föreningens revisor.

(Med finansiell rapport avses enligt IAS 1 resultaträkning, 
balansräkning, eget kapital, kassaflödesanalys samt redo- 
görelse för tillämpade redovisningsprinciper och noter.) 

2.6.1 
Av årsredovisning ska tydligt framgå vilka 
delar som är formella finansiella rapporter, på 
vilka regelverk dessa grundas och vilka delar 
av årsredovisningen som är reviderade eller 
översiktligt granskade av föreningens revisor.

(Med finansiell rapport avses enligt BFNAR 2012:1 årsredo- 
visning eller koncernredovisning (K3). En finansiell rap-
port (årsredovisning eller koncernredovisning) ska bestå 
av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, 
förändring av eget kapital, kassaflödesanalys samt noter.)

3.1.1  
• Organisera och genomföra eventuell höst- 
 aktivitet

3.1.1  
• Organisera och genomföra eventuell 
 medlemsaktivitet

C)  Verksamhetsstyrningsrapport

Verksamhetsstyrningsrapport
OK ekonomisk förening
2019-03-01--2020-02-29

Bakgrund 
OK ekonomisk förening har en kod för verksamhetsstyrning.  
Syftet med verksamhetskoden är att den, tillsammans med stadgar  
och arbetsordningar, ska användas som styrdokument för:
1) Den demokratiska processen vid val av förtroendevalda
2) Förtroendevaldas uppgift
3) Vd:s uppgift
4) Styrelsens uppgift
5) Att klargöra medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

Utöver detta är kodens syfte att bidra till en öppen och genomlyst orga-
nisation där alla medlemmar ska ha möjlighet till insyn och chans att 
påverka verksamheten. Den är även ett verktyg för att säkerställa att 
föreningen styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt. 
Koden fastställs årligen på föreningsstämman.

I koden anges att föreningen varje år i samband med årsredovisningen 
ska göra en särskild rapport om verksamhetsstyrningsfrågor och hur  
koden har efterlevts under året. I den här rapporten framkommer 
därför vilka avvikelser från verksamhetskoden som har skett under året 
och hur dessa avvikelser ska hanteras under kommande verksamhetsår.
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Finansiell rapportering
OK ekonomisk förenings finansiella ställning har säkerställts i månat-
liga resultatrapporter från ledningen till styrelsen. I rapporteringen 
ingår även koncernens dotterbolag. På styrelsemötet i april när årsre-
dovisningen ska fastställas deltar både externa och förtroendevalda 
revisorer.

Styrelse och revisorer
Beredning av tillsättning av styrelse och revisorer beskrivs i koden för 
verksamhetsstyrning under avsnitt 1.2, 1.3 och 1.4. Föreningsstämmans 
valberedning har följt anvisningarna i dessa kapitel.

Föreningsstämmans valberedning anser att samtliga styrelseledamöter 
är oberoende i förhållande till föreningen och dess ledning. Styrelsens 
arbetsformer beskrivs i koden för verksamhetsstyrning avsnitt 2.1.1, 
2.1.2 samt 2.1.3.

Styrelsens sammansättning och närvaro på styrelsemöten redogörs för 
i bilaga 1. Styrelsens övriga uppdrag redovisas också i OK ekonomisk 
förenings årsredovisning samt på OK.se.

Sammanställning av föreningsstämmans valberedning redogörs för i 
bilaga 2.

Sammanställning av revisorer redovisas i bilaga 3.

Verkställande direktör
Vd och koncernchef i OK ekonomisk förening är Britt Hansson (född 
1966).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
Scandinavian Direktör HR, Integration och inköp OK-Q8 AB, Projektdi-
rektör OK ekonomisk förening, CFO Nordic region McDonalds Corpora-
tion, Finansdirektör OK-Q8 AB, Revisor Skatteverket.

Utbildning
Solbackakursen – krishantering på högsta nivå, Styrelsekraft – styrelse-
utbildning, Harvard Business School – Authentic Leadership Develop-
ment, Ashridge Business School – Senior Management Program, Skat-
teverket – Aspirantutbildning, Örebro Universitet – Civilekonom med 
inriktning mot redovisning.

Väsentliga uppdrag utanför föreningen:
Styrelseledamot samt ordförande för revisions- och complianceutskot-
tet i Folksam Liv, Styrelseledamot KF, Styrelseledamot SEKAB, Styrelse-
ledamot samt ledamot i revisionsutskottet OKQ8, Styrelseledamot Bra 
Bil Sverige AB, Styrelseledamot Arbetsgivarföreningen KFO, Styrelsele-
damot Apotek, Produktion och Laboratorier AB.

Principer för ersättning och övriga anställningsvillkor  
för föreningens ledning.
Detta redovisas i årsredovisningen not 8. Det finns inga incitamentpro-
gram för styrelsen eller föreningens ledning.
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Sammanställning av avvikelser

3.1.1 För att uppfylla sin uppgift för föreningens medlemmar  
    (ägare) ska OK-råden ägna särskild omsorg åt att:
• Ta del av information samt delta i utbildningsdelen på Mitt OK.

3.2.1  Ägarombudet har till uppgift att tillägna sig den kunskap  
 om föreningens verksamhet, organisation, marknad m.m.  
 som erfordras för uppdraget.

3.2.2  Nytt ägarombud ska genomgå erforderlig utbildning på  
 föreningens utbildningsdel på www.ok.se

16 % (20 %) av nya ägarombud har deltagit i utbildningsdelen på Mitt OK.

Kommentar till avvikelserna: En referensgrupp har under året arbetat med 
att utveckla och förbättra Mitt OK. Föreningens förtroendevalda har aktivt 
deltagit i workshops kring innehållet på Mitt OK och haft en stor påverkan i 
syfte att öka användandet av Mitt OK. Ett stort steg mot detta togs när stäm-
man beslutade om nya stadgar, där det bl.a. tydligt framgår att som förtro-
endevald ska man ha tillgång till e-post och internet.

3.4.3 Ny valberedare ska genomgå erforderlig utbildning på www.ok.se

3 % (3 %) av de nya regionala valberedarna har deltagit i utbildningsdelen 
på Mitt OK.

Kommentar till avvikelsen: En referensgrupp har under året arbetat med 
att utveckla och förbättra Mitt OK. Föreningens förtroendevalda har aktivt 
deltagit i workshops kring innehållet på Mitt OK och haft en stor påverkan i 
syfte att öka användandet av Mitt OK. Ett stort steg mot detta togs när stäm-
man beslutade om nya stadgar, där det bl.a. tydligt framgår att som förtro-
endevald ska man ha tillgång till e-post och internet.

BILAGA 1

Styrelsen 2019/2020
Styrelsen har under perioden från stämman 2019 till och med februari 
2020 haft sex styrelsemöten. Respektive ledamots närvaro framkommer 
nedan.

Styrelsen har på mötena behandlat mål, strategier och uppföljning av verk-
samheten. Styrelsen utvärderar årligen sitt arbete, med syfte att utveckla 
både arbetsformen och dess effektivitet. Årets styrelseutvärdering genom-
fördes i december 2019 och resultatet presenterades för både styrelsen 
(2020-01-29) och valberedningen (2019-12-17).
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Jimmy Jansson, Ordförande
Född: 1978
Närvaro. 6 av 6 möten
Inträde i styrelsen: 2010
Ordförande sedan: 2017
Utbildning: SO-lärare.
Erfarenhet och uppdrag: Kommunalråd och ordförande för 
kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun. Ledamot i Sveriges 
Kommuner och Regioners beredning för tillväxt och regional 
utveckling, Mälardalsrådet och Regionala utvecklingsnämnden 
Sörmland.

Åsa Magnusson, vice ordförande
Född: 1953
Närvaro: 6 av 6 möten
Inträde i styrelsen: 2007
Utbildning: Marknadsföring vid Uppsala universitet, 
IFL företagsledarutbildning, IFL top exprogrammet.
Erfarenhet och uppdrag: Styrelseuppdrag i Laxå Pellets, Xact Fonder 
(Handelsbanken), Mirimgruppen och Stjärnägg. Tidigare bland annat 
vd på Cloetta Fazer Sverige och Cloetta Choklad.

Åsa Holmander, ledamot
Född: 1962
Närvaro: 6 av 6 möten
Inträde i styrelsen: 2018
Utbildning: Ekonomi vid Lunds universitet.
Erfarenhet och uppdrag: Konsult i eget företag och styrelseledamot 
i HSB Malmö ek för, Sundsfastigheter AB, HSB Brf Sundsterrassen. 
Tidigare verksam inom branscherna It-, energi- och telekom. Har bland 
annat haft roller som marknads-, försäljnings- och konsultchef samt vd. 

Yvonne Nygårds, ledamot
Född: 1968
Närvaro: 6 av 6 möten
Inträde i styrelsen: 2018
Utbildning: 2 årigt gymnasium, fackliga grund- och vidareutbildning-
ar, LO Ombudsmannautbildning m.m.
Erfarenhet och uppdrag: Andre ordförande i Fastighetsanställdas för-
bund, ledamot i AFA Livförsäkringsbolag samt Facklig administration i 
Samverkan 6FAB. Tidigare bland annat ledamot i kommunfullmäktige 
Falu kommun.

Roger Bolander, ledamot
Född: 1958
Närvaro: 5 av 6
Inträde i styrelsen: 2016
Utbildning: Frans Schartau, IHM, IFL-skolan, London Business School. 
Erfarenhet och uppdrag: Tidigare bland annat General Manager för 
Sony Ericsson i Norden, Östeuropa, Ryssland och Turkiet samt försälj-
ningschef på Coca-Cola Company och Sverigechef på Walt Disney
Company. Vd Fiskars Sverige AB, Egmont Sverige AB och WTG AB.
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Tomas Norderheim, ledamot
Född: 1955
Närvaro: 6 av 6
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Juris kandidatexamen vid Uppsala universitet.
Erfarenhet och  uppdrag: Ledamot i KPA Livförsäkring AB och 
ordförande i KF:s styrelses revisionsutskott. Tidigare bland annat 
stabschef, vice vd och ställföreträdande koncernchef Folksam, 
ordförande i svenska stöldskyddsföreningen och ledamot i We Effect.

Sten-Åke Karlsson, ledamot
Född: 1951
Närvaro: 6 av 6 möten
Inträde i styrelsen: 2017
Utbildning: Gymnasieekonom
Erfarenhet och uppdrag: Ordförande i HV71, Huskvarna Folkets 
Park och Elmia AB. Tidigare bland annat vd för Riksbyggen 
Ekonomisk förening och ledamot i Folksam Sak samt ordförande 
för Folksam Saks revisionsutskott.

Marit Landegren, arbetstagarrepresentant
Född: 1959
Närvaro: 6 av 6 möten
Inträde i styrelsen: 2015
Utbildning: 2-årigt gymnasium, 1 år högskola, Aspirantutbildning OK Af-
färsskola.
Erfarenhet och uppdrag: Shop Planning Assistant, Shop & Categories SE, 
ordförande Unionen OKQ8 Riksklubb, tidigare SSHE för arbetsmiljö OKQ8.
Tidigare: Säljchef på flera OKQ8 stationer i Stockholmsområdet, utbildare 
OK Affärsskola.

BILAGA 2

Föreningsstämmans valberedning 2019/2020

Anders Bergérus, sammankallande
Född: 1963
Invald: 2017

Monica Granström
Född: 1965
Invald: 2016

Ralf Sykfont
Född: 1943
Invald: 2000

Mona Modin Tjulin
Född: 1973
Invald: 2017

Gunnar Nilsson
Född: 1945
Invald: 2017
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BILAGA 3

Auktoriserade revisorer

Ingrid Hornberg Román
Huvudansvarig auktoriserad revisor, KPMG
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom
Tidigare: Har lång erfarenhet som stämmovald revisor i såväl medel-
stora som stora svenska och internationella koncerner, både noterade 
och privatägda. 
Andra uppdrag: Apoteket, Billerud Korsnäs, Linas Matkasse, RISE, SOS 
Alarm m fl.

Förtroendevalda revisorer

Torbjörn Rigemar
Förtroendevald revisor redan 2009
Född: 1957 
Utbildning: Gymnasium, fackliga utbildningar, Styrelseakademins 
styrelseutbildning.
Tidigare: Styrelseledamot LO-distriktet i Västsverige, Riksbyggens 
lokalförening i Göteborg och Folkets Hus. Lekmannarevisor i Göteborgs 
stads bostadsaktiebolag.
Andra uppdrag: Revisor i Stadsrevisionen Göteborgs stad, lekmanna- 
revisor i de kommunala bolagen Higab, Bostads AB Poseidon och Famil-
jebostäder.

Lars Backe 
Förtroendevald revisor sedan 2016
Född: 1951
Utbildning: Gymnasium, universitetsstudier i ekonomi och bankutbild-
ningar.
Tidigare: Organisationsansvarig Swedbanks Södra Region. Har arbetat 
mer än 30 år med organisationskontakter.
Andra uppdrag: Ledamot i valberedningen för KF. Revisor i 
RF-SISU Skåne. Nämndeman i förvaltningsrätten. Styrelseledamot i 
Statarmuseets vänner och Stiftelsen Sjömanskyrkan.
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A) Uppföljning av motioner som bifallits under 
 föregående föreningsstämma
B) Behandling av inkomna motioner

A) Uppföljning av motioner som bifallit 
 under föregående föreningsstämma

M2 - 2019: Pensionsavtal
Bakgrund: OK:s tidigare vd Göran Lindblå har fått ett generöst 
pensionsavtal. Totalt kan han få 64 miljoner kronor i pension om han 
blir 85 år, uppger SVT Nyheter. Göran Lindblå har en så kallad för-
månsbaserad pension, en lösning som blivit mer ovanlig inom svenskt 
näringsliv, eftersom upplägget anses vara dyrt. Enligt SVT:s beräkningar 
utlöstes ett pensionsavtal när Lindblå förra året fyllde 60, som ger 
honom motsvarande 70 procent av sin slutlön på fyra miljoner kronor 
i fem år. Därefter minskas pensionen till cirka 2,5 miljoner kronor om 
året, livet ut.

Jag anser att sådana kostnader skall tas under anställningstiden och 
vara förutsägbara och lägre, vi vill ju inte behöva önska livet ur herr 
Lindblå för att få billigare drivmedel. Jag anser också att alla kostnader 
och avtal för ledningen skall visas i årsredovisningen på ett tydligt och 
förståligt sätt. 

Yrkande: Att man förändrar riktlinjerna för pensionsavtal för 
ledningen så att kostnaderna blir: 
• Förutsägbara
• Under anställningstiden
• Lägre
• Transparenta, läsbara i årsredovisningen.
• Jag föreslår även att man redovisar resultatet av denna motion 
 vid nästa årsstämma.

Anders Carlsson, Örebro

M2 - 2019: bifölls i sin helhet
Uppfyllelse under året:
De villkor som gäller för ledande befattningshavare framgår tydligt  av 
årsredovisningen. Föreningsstämman fastställer dessutom årligen vilka 
principer för ersättning och andra anställningsvillkor som ska gälla.

Med anledning av detta anser styrelsen att stämmans beslut gällande 
motionen är uppfyllt.

23. MOTIONER
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M4 - 2019: Verksamhetsmedel
Vi gör för litet för våra medlemmar och deras familjer. De unga är vår 
framtid i vår verksamhet inom OK:s ekonomiska förening. Under de 
sista åren har medlemsantalet minskat.

Vi har under alla år som aktiva medlemmar verkat för våra medlem-
mars bästa.

När vi idag är ute på mackarna och frågar dem vi möter hur de upp-
lever oss förtroendevalda inom region 7, möter vi ibland medlemmar 
som har upplevt att de aktiviteter som vi ordnade tillsammans med 
föreståndarna tidigare, numera inte har anordnats på flera år. /exem-
pel på aktiviteter som vi har haft tidigare, frågesport om trafik, hur 
handlar jag vid en trafikolycka, enklare bilrally för familj m m /

På senaste föreningsstämman gav vår vd information till oss att Q8 
var intresserad av samarbete med oss ute på mackarna som gynnar oss 
och stärker samarbetet. 

Att ok Föreningsstämma 2019 ska besluta att medel ska tilldelas 
Regionråden som vill göra en insats för medlemmarna.

Att det tas fram ett centralt underlag som ska ligga till grund för 
att söka ekonomiskt bidrag för att göra något för medlemmarna.

Kerstin Ronnestål, Rolf Edström Uppsala

M4 - 2019: bifölls andra attsatsen
Uppfyllelse under året:
De villkor som tidigare fanns för höstaktiviteter har ändrats till att 
omfatta hela året, vilket gör att OK-råden kan ansöka om medel för 
olika typer av medlemsaktiviteter.

Med anledning av ovan anser styrelsen att stämmans beslut gällande 
motionen är uppfyllt.
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M8 - 2019: Utvärdering Digitala val 2019.
Utvärdering av digitala val 2019
Under 2019 genomförs digitala val första gången för OK. Det gäller 
val av regionråd och ägarombud. Omröstningen sker under perioden 
25 februari – 10 mars. Under medlemsdagen 2 mars ges möjlighet att 
rösta på station. Redovisning över de valda publiceras på OK:s hemsida 
under vecka 11. 

Syftet med digital val är att öka antalet röstande, nå fler medlemmar, 
öka medlemsdemokratin. En utvärdering av det digitala valet är önskvärt. 
Uppnåddes syftet med det digitala valet? Fungerade valplattformen? 
Hur fungerade medlemsdagen 2 mars? När röstade medlemmarna? 
Var alla kandidaterna presenterade med bild och text? Hur fungerade 
kommunikationen av det digitala valet? Det är ett axplock av frågor 
som skulle kunna vara intressanta att få svar på. Utifrån svaren kan 
man förbättra sig till nästa digitala val som sker 2021.

Denna utvärdering kan presenteras förslagsvis vid en dialogträff.

Vi yrkar:
• att en utvärdering av digitala val 2019 genomförs.
• att utvärderingen presenteras förslagsvis vid en dialogträff.

Region 26 Norra Skåne
Mikael von Krassow, Lars Olsson, 

Thomas Rutberg, Roland Eriksson, 
Inge Zweinger, Paul Persson, 

Lennart Karlsson

M8 - 2019: bifölls i sin helhet
Uppfyllelse under året:
En omfattande utvärdering hos både regionala valberedare och OK-råd 
har gjorts och publicerats på Mitt OK. Ett antal förbättringsförslag 
har framkommit och dessa har tillgodosetts i samband med valet av 
regionala valberedare.

Med anledning av ovan anser styrelsen att stämmans beslut gällande 
motionen är uppfyllt.
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B) Behandling av inkomna motioner.

M1: Angående belysning avfarterna till Östgötaporten i 
Ödeshög från E4:an 
När man som bilist åker på E4:an och ska svänga in vid E4 rondellen 
Östgötaporten mot Ödeshög, nattetid höst och vintertid, är sikten vid 
avfarten mycket dålig. Detta förhållande är speciellt vid mörka regniga 
eller snöiga kvällar. Anledningen till den dåliga sikten, är att belysningen 
är uppsatt alldeles för långt från infarten ca 200-300m. Ljuset från 
belysningen är för svagt och förmår inte att lysa upp hela avfarten 
ordentligt. Förare av framförallt personbilar vid dåliga väder förhållande 
har därför svårt att klart se, var själva avfarten är, speciellt när linje-
markeringarna är i dåligt skick. Idag tvingas man som bilist att bromsa 
ned hastigheten ganska rejält för att man med säkerhet ska klara av att 
köra in på infarten. Under kvällstid kan detta leda till onödiga trafik- 
farliga situationer. Detta eftersom sikten också kan vara skymd av 
framförvarande fordon och dels av bländande ljus från mötande fordon 
i motstående körfält. Alla infarter från E4, liggande mellan Jönköping 
och Linköping, har belysning placerad i nästan direkt anslutning till 
infarterna från E4:an, medan samma placering av belysning saknas vid 
avfarten till Ödeshög.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att 
att OK ekonomisk förening verkar i motionens anda och påtalar 
detta dåliga trafikförhållande vid E4 rondellen i Ödeshög för Tra-
fikverket 

att åtgärda bristerna för att få en bättre upplyst avfart vid E4 rondel-
len i Ödeshög att alla bilister, OK:s kunder och dess medlemmar 
som kommer in för påfyllning av bränsle och snabbfika ska få en 
bättre och trafiksäkrare infart vid E4 rondellen i Ödeshög nattetid. 
Stöd för motionen finns hos från anställd personal vid OKQ8 an-
läggningen i Ödeshög i direkt anslutning till rondellen.

Charles Eriksson

U1: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Motionären påpekar i sin motion att det är dålig belysning vid avfarten 
till stationen i Ödeshög. Självklart behöver man ställa krav på Trafik- 
verket om detta påverkar trafiksäkerheten. Då det är OKQ8 som driver 
och äger stationen i Ödeshög, så är det de som påverkas mest. Men OK 
ekonomisk förening ser det som en självklarhet att kunna bidra till 
samhällsnyttan genom att påtala för Trafikverket om den bristande 
belysningen. Styrelsen anser även att det också är bra att privatpersoner 
påtalar samma sak, då vi tror att medborgarnas synpunkter väger 
minst lika tungt.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att  bifalla motionen
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M2: Om bilreseavdrag föreningsverksamhet 
och övriga lågnivåskattegränser.
Föreningslivet, speciellt på landsbygden, kräver att förtroendevalda 
och uppdragstagare reser för föreningens räkning, ofta med bil, be-
roende på mötets förläggning, personens boendeort och om material 
behöver fraktat till och/eller från mötet.

Vissa föreningar har inte råd att betala ersättning, andra kan betala 
de skattefria 18,50 kr/mil. Vissa föreningar kan ha råd att betala men 
kassören har inte kompetens att hantera löneutbetalningar skattemäs-
sigt och det blir också en avgiftsbelastning som gör bilersättningar som 
motsvarar bilkostnader väldigt dyra att betala. Om bilisten kompen-
seras med skattepliktiga belopp ska nu det redovisas varje månad till 
Skatteverket.

Skattefria bilersättningen har varit fryst på 18,50 kr/mil sedan 2007. 
Drivmedelspriserna har ökat kraftigt sedan 2007. Elbilar kan köras till 
låg milkostnad men då kostar själva bilen mycket istället.

I vilket läge som helst har bilresekostnaderna för alla föreningsak-
tiva ökat vilket på sikt, eller redan har skett, får människor att avstå 
föreningsuppdrag då det inte bara förbrukar tid utan också personens 
beskattade pengar.

Yrkandet för en högre kostnadsfri bilersättning för föreningslivet 
bygger på att arbetstagare ändå fått skattesänkningar för arbetsresor 
som en del av skattesänkning på arbetslivet medan den kompensationen 
inte givits till föreningslivet. Det har också genomförts en utredning om 
arbetsresor. Den hade förvisso inte som syfte att ge folket billigare och 
mindre tidskrävande arbetsresor men det är ändå en liten reform.

Men problemet för föreningslivet och även småföretagande verkar 
fortsätta.

Samma problembild gäller kraven på att lämna inkomstuppgift på 
lön över 100 kr/år och på sociala avgifter för löner över 1000 kr/år. 
Siffrorna är obsolet låga sedan de sattes runt 1990 och är ett byrå- 
kratiskt hinder för föreningslivet att ens ge små ersättningar. Just OK 
har ju valt att hantera detta bakom ett för den förtroendevalda ganska 
svårförståeligt lönesystem men jag anser att förslaget bör förstås och 
beaktas av OK. Just det låga beloppet på 100 kr/per år medför ju också 
att det inte behövs många mil med ersättning utöver 18,50 kr/mil för 
att beskattning inträder och tvång på inkomstuppgifts lämnande gäller. 
Beloppen bör höjas, förslagsvis till 5000 kr per år, för båda kategorierna, 
och att samma inkomstuppgift då ska gälla både för anmälan av sociala 
avgifter och för skatt.

Syftet med motionen är att OK ska använda sin kraft och kompetens 
för att medverka till att stärka medlemmars och övrig befolknings mo-
bilitet för att delta i det civila samhället.
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Jag yrkar att OK Riksförbund, åtminstone som eventuell remiss-
instans och som hjälp till andra organisationer, informerar och 
påverkar politiker, statliga utredare och andra organisationer om 
föreningslivets problem med resekostnader genom

Att OK samlat verkar för att det skattefria/avdragsgilla bilrese- 
kostnadsavdraget höjs till minst 22 kr/ mil och indexregleras på 
den nivån, åtminstone för föreningslivet. 

Att OK, med samma problembakgrund, verkar för att den skattere-
form som nu diskuteras innehåller element av rejäla nivå- 
höjningar för när inkomstuppgifter för lön och sociala avgifter 
ska lämnas. 1990 års nivå måste höjas till över 2020 års nivå och 
indexregleras.

Motion lagd av Ingemar Eriksson, medlem nr 1247471 

U2: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Motionären tar upp en viktig fråga kring hur vi ska få fler förenings-
aktiva att delta på sammankomster, och yrkar på att OK ekonomisk 
förening ska verka för att höja nivån för när inkomstuppgifter som 
ska lämnas till Skatteverket samt nivån för skattefri milersättning höjs.

OK ekonomisk förenings uppgift är att driva frågor kopplade till vår 
affärsidé. Det motionärerna föreslår ligger en bit utanför det som sty-
relsen anser vara sin uppgift. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att  avslå motionen
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M3: Höjning av återbäringen 
Under många år har återbäringen varit samma. 20 öre per liter driv-
medel på bemannade OKQ8-stationer. 5 öre per liter drivmedel på 
obemannade OKQ8-stationer.

Det är dags att höja återbäringen för medlemmarna. Ge dem mer 
tillbaka. Ett förslag är att höja ett öre per liter drivmedel på samtliga 
OKQ8-stationer vartannat år. Ett annat förslag är att höja återbäringen 
på de obemannade OKQ8-stationerna till 10 öre per liter drivmedel.

Vi föreslår:
att OK höjer återbäringen för medlemmarna.

Medlemsnummer 1704661 Lennart Karlsson
Medlemsnummer 4153689 Mikael von Krassow

U3: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
En av de viktigaste och högst prioriterade frågorna i styrelsens strategi-
arbete är medlemsnyttan, hur kan vi maximera värdet för våra med-
lemmar. En del i medlemsnyttan är givetvis återbäringen.

För att föreningen ska kunna dela ut återbäring måste det finnas ett 
överskott från den återbäringsgrundande verksamheten och nivån 
fastställs av stämman i efterskott. Detta gör det omöjligt att i förväg 
besluta om en modell med accelererande återbäringsutveckling, vilket 
är vad som skulle hända om man t.ex. höjer återbäringen med 1 öre 
vartannat år. Det föreningen däremot mer kan arbeta med är lojalitets- 
kampanjer och bonusprogram d.v.s. medlemserbjudanden och rabatter 
som är löpande återkommande under medlemsåret.

Alternativ två som motionärerna föreslår är att återbäringen på de 
obemannade stationerna ska höjas med 10 öre. Med det återbärings-
system som vi har idag med 20 öre per liter drivmedel på bemannade 
OKQ8-stationer och 5 öre per liter drivmedel på obemannade OKQ8- 
stationer gör att medlemmen får betala samma pris för drivmedlet 
oavsett vilken typ av station hen tankar på. En höjning av återbäringen 
på de obemannade stationerna skulle därmed rubba den balans av priset 
som medlemmen betalar till nackdel för de bemannade stationerna.

Vi ska idag inte fatta beslut om hur framtida beslut ska formuleras. 
För att trygga föreningens långsiktiga framtid krävs också investering-
ar och utveckling av verksamheten då branschen står inför en omställ-
ning som inte upplevts under OK:s drygt 90-åriga historia. 

Arbetet med att stärka medlemsnyttan fortgår hela tiden och vi ser 
det som viktig del av styrelsens arbete att hitta nya förmåner till dig 
som medlem.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att  anse motionen besvarad
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M4: OK ekonomisk förening på Instagram
Idag finns OK ekonomisk förening på Facebook och Linkedln. 
4 535 gillar OK på Facebook och på Linkedln har OK 375 följare. 
Det är bra siffror.

När det gäller Instagram så finns inte OK ekonomisk förening där. 
Instagram är världens näst största sociala nätverkstjänst. Om man vill 
nå de yngre internetanvändarna i åldrar 16-35 är det Instagram som 
gäller.

Det är hög tid att OK ekonomisk förening ska finnas på Instagram.

Jag föreslår:
att OK ekonomisk förening ska finnas på Instagram.

Mikael von Krassow, 
Medlemsnummer

4153689

U4: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Motionären yrkar på att OK ekonomisk förening ska finnas på 
Instagram.

Att finnas på sociala medier är ett sätt att nå ut brett och dessutom 
platser som många yngre är aktiva på. Idag finns det många plattformar 
att använda, där Instagram är en populär plattform, där såväl personer 
som företag lägger ner mycket tid för att synas. Det är en hel vetenskap 
kring hur man säkerställer att ens inlägg exponeras och det ligger ofta 
pengar bakom att få inläggen att synas i andras flöden.  

Styrelsen har i den strategiska handlingsplanen för de kommande 
åren prioriterat fyra områden att arbeta aktivt med. Ett område är 
Varumärke och ett av målen inom det området är att OK:s varumärke 
och värderingar ska genomsyra hur vi arbetar och kommunicerar. 
En beslutad aktivitet är att ta fram en Varumärkesplattform och frågan 
om vilka sociala medier och andra platser som OK:s varumärke bör 
exponeras kommer att hanteras i det arbetet.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att  anse motionen besvarad
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M5: Bilda en expertgrupp med ingång i OK:s  
styrelse för att säkra medlemmarnas kapital i OK  
ekonomisk förening (här nedan OK) och minska risken 
att tappa återbäringen.
OK behöver öka farten i sin omställning. För det behöver OK använda 
alla tillgängliga resurser i sin organisation. Som unik medlemsorgani-
sation bör medlemmarnas kompetens och tillgänglighet lyftas.

Region 14 har fått in ägarombud i sin organisation som har stor ex-
pert- kompetens inom mobilitet, bränslen, samhällsanalys och artifi-
ciell intelligens.

I nära samarbete med styrelsen kan en grupp nu bildas för att utveckla 
OK i den riktning som behövs för att ligga i framkant till nästa genera-
tions OK-verksamhet.

OK Ekonomisk förening ska bibehålla sin position som ledande orga-
nisation med ansvarstagande, hållbarhet och ekonomisk lönsamhet i 
fokus.

OK-ekonomisk förenings medlemmar vill se att deras representanters 
kompetens kommer till användning i demokratisk anda för att känna 
sig stolta, växa och sprida bra budskap om sin organisation.

Yrkar på att 
OK inrättar en expertgrupp där medlemmar med specifik yrkes-
kompetens kan bidra till att OK tar steg nu och går rätt väg för att 
utveckla OK till att ställa om till en funktionell, lönsam och efter-
frågad verksamhet i ett hållbart samhälle.

Olle Sjögren Medlem 1190857, Mats Heinerud, 0615123, 
Åsa Janlöv, 4 694 473, Martin Prieto Beaulieu, Peter Ankréus, 4 527 310

U5: Styrelsens förslag till utlåtande och
förslag till beslut
Styrelsens uppdrag är att sköta förvaltningen av föreningen mellan 
föreningsstämmorna. Om styrelsen finner behov av att tillsätta 
arbetsgrupper eller inhämta specialkompetens så faller det på styrelsen 
att bestämma detta och inte på föreningsstämman.

Styrelsen är naturligtvis beredd att ta till sig relevant information 
och förslag från alla håll och särskilt från OK:s egen parlamentariska 
organisation. Styrelsen, som har särskild uppmärksamhet på alla de 
verksamhetsområden som nämns i motionen, anser dock inte att det 
behövs någon formellt tillsatt expertgrupp som stöd till styrelsen. 

Att skapa ytterligare grupper med otydliga mandat och svårigheter 
att utkräva ansvar från i vår demokratiska organisation, som har sin 
strategi med bland annat ekonomisk nytta för sina medlemmar som ett 
viktigt syfte är riskfyllt. Det skapar stor otydlighet kring både styrning-
en och ansvarstagandet och ligger inte i linje med beprövad erfarenhet 
inom organisationsteori.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta 
Att avslå motionen.      
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M6: Motion om klarlägganden i relationen OK 
ekonomisk förening till OKQ8.
Vi i Region 14 är oroliga över våra ekonomiska investeringar i OK 
ekonomisk förening. Vi är oroade över hur OKQ8 ska kunna ställa om 
i den takten som krävs. Hur försäkrar man sig att både OK och OKQ8 
kommer ut som vinnare i den här omställningsprocessen? Vad kommer 
att skilja mellan OKQ8 och konkurrenterna. Om OKQ8 sjunker – kommer 
OK också att sjunka eller är vi självständiga? Varför ska jag välja OKQ8 
i framtiden? Vem bevakar medlemmarnas ekonomiska intressen i OK 
framför OKQ8. Vem är generalsekreterare för OK och värnar i första 
hand om medlemmarnas intressen?

Hur ser samarbetet ut mellan OK ekonomisk förening och OKQ8?
Vad kan OK ekonomisk förening göra utan att fråga OKQ8? Vad kan 
OKQ8 göra utan att fråga OK ekonomisk förening? Vilka ekonomiska 
relationer finns mellan organisationerna? Kan OK ekonomisk förening 
ha egen verksamhet? OK ekonomisk förenings styrelse har till uppdrag 
att bevaka medlemmarnas ekonomiska intressen.

En del av OK ekonomisk förening administreras av kansli med personal 
som inte bara har ansvar inför OK utan också både kommer från OKQ8 
och har uppdrag i OKQ8. Det finns samverkan mellan dessa organisa-
tioner som vi medlemmar vill ha klarlagda så vi gör rätt och bra i våra 
beslut och åtgärder. Vi vill också kunna förklara det för andra.

OK-medlemmarna söker nu synas mer ”på kartan” och upplever att 
de går i ledband under OKQ8.

Yrkar på att
OK ekonomisk förening utreder och klargör hur samverkan ser ut 
mellan OK och OKQ8 på ett för medlemmarna begripligt sätt samt 
också klargör så långt det är möjligt de risktagande som samverkan 
mellan OK och OKQ8 innebär i den snabba förändring som vi står 
inför.

Stockholm 2020-02-28

Olle Sjögren 1190857, Åsa Janlöv, 4 694 473, 
Magnus Hunhammar /5009940, Martin Prieto Beaulieu, 

Mats Heinerud 00 615123, Peter Ankréus, 04 527 310 

U6: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Samarbetet mellan OK och OKQ8 är inget samarbete utan ett ägande. 
OK ekonomisk förening äger hälften av OKQ8. Hur ägarskapet ska 
utövas är reglerat i det omfattande avtal som antogs i samband med 
bildandet av OKQ8. Utöver det regleras relationerna av lagstiftning 
såsom aktiebolagslagen. 

Det ägande OK har i OKQ8 uppgår som bekant till 50 %. Det betyder 
att OK har halva inflytandet. Om inte ägarna är överens så fattas inget 
beslut. Det är dock tydligt att OK:s större närvaro i Skandinavien och 
den erfarenhet vi har av den lokala marknaden samt vårt engagemang 
för omställning tas tillvara och uppskattas väl av den andra ägaren. 
Det pågår ett omfattande arbete med att möta de förändringar vi ser i 
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omvärlden. OKQ8:s ledning består av personer med erfarenheter från 
den nordiska marknaden. Kompetens för att möta de nya utmaningar 
som bolaget står inför rekryteras också på samma villkor. Det finns en 
påtaglig insikt om behovet att utveckla verksamheten, vilket vi kunde 
få ta del av vid senaste dialogträffen. Det finns som sagt också en ly-
hördhet och ett driv från den andra ägaren såväl som bolagets ledning 
i arbetet med att ställa om. 

Hela OKQ8:s strategi bygger på att klara denna omställning på ett bra 
vis. Och det är viktigt för att vi som ägare ska känna att ägarskapet är 
klokt utifrån vår strategi om inte minst medlemsnytta och att ta håll-
bart ansvar. I stora delar är förändringen självdrivande. Våra medlem-
mars och kunders efterfrågan, förväntningar och krav sätter också en 
sund press på bolaget att ställa om. 

Styrelsens bedömning är att det avtal som gäller och som är en 
förutsättning för det fortsatta samarbetet mellan ägarna av OKQ8 inte 
utgör något hinder för att göra de förändringar som krävs. OK:s repre-
sentation i styrelsen för OKQ8 ger OK ett starkt inflytande samt insyn. 
Inom ramen för vad som är realistiskt driver styrelsen på ledningen i 
en offensiv riktning. 

Styrelsen i OK ekonomisk förening gör löpande analyser av riskerna 
med våra olika äganden. Hela den nya strategin bygger dessutom på 
det. Riskerna med omställningen är för OK ekonomisk förening inte 
obefintlig men heller inte riskabelt hög. Vi äger hälften av ett företag 
som har verksamhet i ofta extremt strategiska lägen som sannolikt inte 
blir mindre strategiska i närtid. Vi är inte delägare i raffinaderier eller 
liknande infrastruktur utan i ett distributionsnät där omställningen går 
fort men är relativt lätt att följa och skala upp eller ner. Det gäller även 
att förändra utbud i utifrån vad som sker i efterfrågan. Den situation 
som kan föreligga är om den andra ägaren utifrån sin globala logik 
ändrar inriktning. Men det finns inga indikationer på det och de strate-
giska lägena är för marknaden inte mindre strategiska då heller. Att OK 
ekonomisk förening också är stadd vid kassan minskar också riskerna 
avsevärt. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att anse motionen besvarad
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M7: Regionråden möjligheter att agera och  
kommunicera såväl sina egna budskap som OKs  
övergripande budskap mot marknad och ägare
I de förtroendevaldas uppdrag ligger att kommunicera i sociala media 
och på andra sätt de kan sprida de budskap vi vill få ut gällande OK 
som företag och organisation. Ur ett kommunikations-perspektiv är 
frågan om den potentiella kraft som finns i vår organisation utnyttjas 
på ett optimalt sätt. Med lite hjälp på traven skulle förtroendevalda 
kunna “väsnas” mer än vi gör.

Med vår nära nog rikstäckande organisation har vi stora möjligheter 
att göra oss relevanta som företag både regionalt och på riksnivå. 
Något som kan gynna oss affärsmässigt och som varumärke. Mycket 
finns att vinna vad gäller medlemsrekrytering och folkbildning om vi 
kan hjälpas åt att föra ut såväl övergripande som regionala budskap.

Att kommunicera enhetligt och konsekvent är av största vikt. Därför 
måste regionråden ges grundläggande förståelse för hur och varför 
man bör kommunicerar på ett enhetligt sätt. Här skulle OK Akademi 
kunna utgöra en bra plattform. Regionråden måste också ha verktyg, 
mallar, exempel på texter och enheter som de förtroendevalda kan 
utgå ifrån. Detta är särskilt nödvändigt för regionråd med ett mindre 
antal förtroendevalda.

Mandat att kommunicera vad som är regionalt relevant måste ges på 
liknande sätt som exempelvis politiska partier. Detta ska dock göras 
ansvarsfullt och får inte stå i strid mot OKs syfte (vision), affärsidé eller 
kärnvärden. Vi ska också ges möjlighet att använda andra regioners
idéer och material (något som också har uttalats från ledningen, vilket 
välkomnas).

Hur ska detta genomföras? Det finns flera av de kooperativa princip- 
erna som talar för att de förtroendevalda ska vara delaktiga i ett arbete 
som motionen föreslår. Istället för att lägga allt som ett uppdrag på en 
dyr reklambyrå bör de förtroendevaldas professionella kompetens tas
till vara. Inte bara av kostnadsskäl utan också utifrån de kooperativa 
principerna (Styra verksamheten, Rätt till utbildning och utveckling. 
Se principerna nr 2, 4 och 5 på ok.se. Googla även HSBs tolkning av 
principerna, “hsb kooperativa principer”.

Motionen yrkar föreningsstämman att besluta:
Att en referensgrupp av förtroendevalda och styrelse/ledning 
upprättas med uppgift att ta fram riktlinjer och kommunikations-
verktyg som underlättar för regionråd att i motionens anda 
kommunicera kraftfullt och enhetligt.

Peter Ankréus, Region 14
04 527 310 



38 FÖRENINGSSTÄMMA 2020 – OK EKONOMISK FÖRENING

MOTIONER
M8: Ge regionråd möjlighet att föra ut sina  
egna budskap i informationskampanjen kring det  
årliga regionmötet
Många rikstäckande organisationer med en regional organisation 
tilldelar mandat, resurser och möjligheter att kommunicera regionala 
budskap. I OK är denna möjlighet begränsad. Det årliga regionmötet 
kan ses som OKs viktigaste profilskapande event. Att i sin kommunika-
tion erbjuda kaffe och smörgås samt en presentation av OKs och OKQ8s 
resultat och verksamhet har inte bidragit till att öka antalet besökare 
till våra årliga regionmöten/regionstämmor. Inte heller på ett avgörande 
vis stärkt varumärket OK. Troligen förstärks nu problemet då medlem-
marna inte längre har möjlighet att rösta fram förtroendevalda.

För att försöka vända trenden och öka deltagandet kan man som region- 
råd välja att lägga en regionalt attraktiv medlemsaktivitet denna dag. 
Detta för att kostnadseffektivt kunna “åka snålskjuts” på den omfattande 
mediakampanj som då genomförs. Därför bör dessa regionråd ges möj-
lighet att kommunicera sin medlemsaktivitet som huvudbudskap och 
anledning att komma till mötet. Detta kan ske i exempelvis de postala 
och digitala kampanjer som görs. Även affischerna på mackarna utgör 
en bra kanal för detta, liksom OKQ8s postala utskick med kortfaktura 
samt OKs eget ränte- och saldobesked.

Att tekniskt genomföra detta är fullt möjligt i de flesta mediakana-
ler. Stora möjligheter finns att exempelvis variera textbudskap efter 
geografisk spridning. Detta kan göras i såväl digitala som många av de 
tryckta kanalerna. Viktigt är också att regionråden ges möjlighet att via
e-post kommunicera med sina medlemmar i regionen. De som upprättar 
en facebook-sida ska kunna göra det.

Att tydligt och kraftfullt kunna kommunicera något som har ett re-
gionalt budskap torde öka chanserna att få fler medlemmar till mötet. 
En regional prägel är dessutom positivt för varumärket. Självklart ska 
medlemsaktiviteter kommuniceras på bästa sätt ok.se samt OKs
officiella facebooksida.

I motionen yrkas därför
Att staben upprättar en organisation och ett arbetssätt som möjlig-
gör för regionråden att textmässigt, och där så är möjligt även 
i bild, kommunicera sin regionala medlemsaktivitet, e-post inklu-
derat. Budskapen ska kunna kommuniceras på en framträdande 
plats och som en del av huvudbudskapet att komma till det årliga 
regionmötet.

Att man centralt tillställer rimliga ekonomiska och organisatoriska 
resurser för att möjliggöra för OKs regionråd att kunna kommuni-
cera sina respektive budskap i ledningens övergripande informa-
tionskampanj kring det årliga regionmötet.

Peter Ankréus, Region 14
04 527 310 
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M9: Ökat självbestämmande i OK-råden tillika 
ägarombuden gällande medlemsaktiviteterna
Förra året fick ett OK-råd avslag på en i vårt tycke utmärkt medlemsak-
tivitet: Deltagande i en backluckeloppis. I vår region är bakluckeloppis 
välbesökta evenemang som blir allt mer populära i takt med folks 
miljömedvetenhet och vilja att hitta mer ansvarsfulla konsumtions- 
beteenden. Med andra ord helt i linje med OK:s varumärke.

Avslaget var exempel på hinder för medlemmarna att på eget initiativ 
genomföra aktiviteter och i strid med den parlamentariska ordningen 
som ett kooperativt företag ska präglas av. Säger vi att medlemmarna 
i OK kan påverka så ska det vara mer möjligt än vad det verkar nu? 
Vilken roll och status ska ägarombuden och övriga i OK-råden ha? Ska 
vi behöva tänka på vad styrelse och kansliet vill se och när - eller ska 
det varje OK-råd med sin lokalkännedom pröva att göra insatser som 
ger mest pang för pengarna och flera nya medlemmar? I fallet med 
bakluckeloppisen, blev det då någon medlemsaktivitet alls? Inte sällan 
är det lätt att känna att det “bestäms över huvudet” på oss i förtroende-
valda i OK-råden.

En annan filosofi kan vara att i ett kooperativt företag är det mångfalden 
som är styrkan. Ägarombuden har medlemmarnas förtroende. Nu är 
det dags att sätta ner foten och bestämma att vi har det mot styrelse 
och kansli. Om inte får fler käppar sätts i hjulet kommer vi se mer 
kreativa och oväntade medlemsaktiviteter som ägarombud i andra 
OK-råd kan inspireras av. Bagageluckeloppis var en sådan. Dessutom, 
graden av självbestämmande hänger direkt ihop med möjligheten att 
entusiasmera och locka fler till att gå med i OK för att man vill göra 
skillnad.

I motionen yrkas att stämman beslutar:
Att en referensgrupp arbetar fram riktlinjer för vad en med-
lemsaktivitet av “standardsnitt” får kosta. Den bör ligga i paritet 
för liknande aktiviteter som genomförs av exempelvis Coop.
Att varje OK-råd själva kan bestämma vilken typ av medlemsakti-
vitet som ska genomföras. Kravet ska vara att aktiviteten i sig och i 
sitt budskap inte strider mot OK:s vision, affärsidé och kärnvärden.
Att ett tjusigt vandringspris instiftas. På varje föreningsstämma 
alternativt dialogträff ska deltagarna rösta om vilken medlems- 
aktivitet som var mest inspirerande.

Peter Ankréus 04 527 310, Ylva Hedman, 
5 00 5805,  Liridona Sopjani , Jonas Larsson , 2167992, Conny Mörke, 

4 862 489, Mats Heinerud , 615123, Martin Prieto Beaulieu
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MOTIONER
M10: Motionen som kom av sig: Egen budget 
till regionråden (2016)
På föreningsstämman 2016 antogs motionen om att utreda möjligheten 
för regionråden, nuvarande OK-råden, att förfoga över en egen budget.
Föreningsstämman beslutades att detta skulle göras på dialogträffen. 
Där bestämdes att en referensgrupp skulle upprättas och ha till uppgift 
att hantera frågan tillsammans med andra ekonomiska spörsmål som 
arvodesnivåer och annat. I referensgruppens rapport hade samtliga
frågor behandlats, utom den om egen budget. Ingen förklaring har 
givits motionärerna om detta. Varför?

Förståelse finns för att alla frågor kanske inte hinns med. Man be-
handlar frågorna efter bästa förmåga efter de förutsättningar och den 
arbetsbelastning som råder. Men att inte genomföra det som förenings-
stämman beslutat om, vilket vi uppfattar är fallet, är inte acceptabelt. 

Nu skriver vi 2020 och inget har hänt.

I motionen yrkas att föreningsstämman beslutar:
Att bifallet vid 2016 års stämma respekteras och att arbetet påbörjas 
skyndsamt så som begärts.

Till denna motion biläggs den ursprungliga motionen samt stämmans 
yttrande, allt hämtat från
de officiella dokumenten från föreningsstämman 2016.

Peter Ankréus 04 527 310, Ylva Hedman 5 00 5805, 
Conny Mörke, 4 862 489, Jonas Larsson, 2167992, 

Liridona Sopjani, Mats Heinerud 615123, Martin Prieto Beaulieu 
(se bilagt underlag på följande sida)

M8: Egen budget till regionrådet
Stockholm 29 februari 2016
En aktiv, medlemsstyrd ekonomisk förening kräver ett aktivt regionråd med bred 
erfarenhetoch kompetens. Våra regionråd besitter dessa kvalifikationer tillsam-
mans. Vi förtroendevalda i ett regionråd skall således ha en oberoende möjlighet 
att bedriva en för medlemmarna bra verksamhet i syfte att garantera bästa med-
lemsvärd, medlemsnytta och kunna flytta fram organisationens positioner.
    För närvarande är man som regionråd beroende av styrelsens/sekretariets väl-
vilja och positiva inställning till diverse framställan. Vi finner detta hämmande 
för ovan beskrivna utveckling - något som även påverkar rekryteringen av unga 
förtroendevalda som vill engagera sig.

Med en egen budget bestämmer vi själva hur många sammanträden, aktivite-
ter, ungdomsfrämjande åtgärder, studiebesök, kompetensutveckling etc rådet vill 
initiera och genomföra! Det torde stå klart för alla och det säger sig självt att det 
ibland krävs snabba och särskilda, specialdestinerade insatser av olika art!

En viss del av ekonomiskt oberoende är en förutsättning för att realisera ett 
framgångsrikt ochframtidsorienterat arbete. Ett visst mått av oberoende ska kun-
na styra våra insatser för bästa möjliga medlemsvård och framgång. Vi föreslår 
stämman att besluta:

att styrelsen skyndsamt utreder möjligheten att de regionråd som så önskar får 
en egen budget.

Regionråd 14
Stämmans svar (från stämmans protokoll):
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Motion 8 ”Egen budget till regionrådet”
Britt Öhman, 14 Stockholm, yrkar på tilläggssattsatsen ”att frågan om budget 
hänskjuts till höstens dialogträffar, för att däri ett större sammanhang diskute-
ras med regionråden.
Mikael Krassow, 26 Norra Skåne, bifaller Britt Ohmans yrkande.
Karl Neuhold, region 14 Stockholm, yrkar bifall till motion 8.
Stämman beslutade att anse motion 8 besvarad samt att frågan om budget hän-
skjuts till höstens dialogträffar, för att där i ett större sammanhang diskuteras 
med regionråden

U7–10: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Motionerna 7-10 handlar alla om OK-rådens roll och uppgifter och 
innehåller olika förslag omkring detta och om regionmötena.

På föreningsstämman 2016 avhandlades och beslutades förslag från 
styrelsen baserade på en rapport angående dåvarande regionråds roll 
och uppgifter framtagna av en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp. Dessa 
förslag avsåg att just stärka regionråden, och deras roll, som basen i OK:s 
parlamentariska struktur. Under åren därefter har styrelsen och led-
ningen både beslutat om åtgärder och genomfört försöksverksamhet i 
linje med föreningsstämmans diskussion och de beslut man då fattade. 
Beträffande ekonomiska förutsättningar har förslag från styrelsen åter-
förts till senare föreningsstämma för ytterligare beslut i sammanhang-
et. Allt i avsikt att skapa både resurser och förtydliga rollen i 
enlighet med regionrådens uppdrag enligt stadgar och arbetsordning.

Ägarombudens och OK-rådens främsta uppgift är att säkerställa och 
förankra den verksamhet som OK ekonomisk förening bedriver, själv 
eller genom hel- eller delägda bolag, bland föreningens medlemmar. 
Perspektivet måste då mer vara utifrån och in än inifrån och ut. Det är 
också viktigt i sammanhanget att understryka att OK ekonomisk förening 
har en både lag- och stadgereglerad skyldighet till likabehandling av 
föreningens medlemmar vilket innebär att verksamheten måste ske på 
ett likvärdigt och sammanhållet sätt inom föreningens hela verksam-
hetsområde.

Vi har nu, i stark samverkan med OKQ8, påbörjat ”medlemsresan” 
där vi jobbar med att tydliggöra medlemskapets värde, för att få nya 
och fler aktiva medlemmar och att stärka de förtroendevalda. Det är de 
viktiga uppgifterna. Det är också viktigt att göra detta på ett sätt som är 
anpassat för och ändamålsenligt i den kontext som dagens och framti-
dens samhälle utgör. Att ytterligare stärka de förtroendevaldas roll och 
förutsättningar är såklart även en angelägen uppgift för OK:s styrelse, 
vd och för organisationen. Vi ser framför oss att styrelsen både bör och 
kommer att ta ytterligare initiativ i detta syfte, och då i kontinuerlig di-
alog med de aktiva i OK-råden och genom tänkbara ytterligare försöks-
verksamheter. I detta utgör såväl de intentioner som finns i motioner-
na 7-10 som vid kommande diskussioner på regionernas årliga möte 
och dialogträffar en bra plattform.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att anse motionerna 7–10 besvarade
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MOTIONER
M11: Ökat inflytande över dialogträffarnas 
innehåll och genomförande
OKs regionträffar är kanske det viktigaste vi har vid sidan av region- 
stämman. Det är här vi har möjlighet att komma samman och diskutera 
OKs väl och ve, höra vad medlemmar i andra delar avlandet tycker är 
viktigt.

Tidigare träffar, inte alla, har präglats av mer monolog än dialog. De 
har genomförts i ett rasande tempo som inte har tillåtit eftertanke. Inte 
heller har ägarombuden adekvat sätt förberetts med information och 
arbetsmaterial. Kvaliteten på det arbete som gjorts har inte alltid varit 
särskilt hög.

För att vi bättre ska kunna vara delaktiga i OKs utveckling, represen-
tera våra medlemmar samt vara en bra part till styrelsen, behöver vi 
vara mer involverade och ansvariga över vad som tas upp på dialog-
träffarna samt hur de genomförs och följs upp.

Målet ska vara att inrätta någon form av arbetsutskott/instans där 
medlemmarna väljs med en lämplig mandatperiod. Kanske ska utskot-
tet även ha representant från styrelse/ledning? Vad som avhandlas 
tas fram i dialog med förtroendevalda på lämpligt sätt. De förtroende-
valda ska få underlag i god tid före träffen för att komma förberedda. 
Dialogträffen ska sammanfattas med tydliga beslut och färdvägar för 
eventuellt arbete som faller ut av beslutet. Informationen ska vara 
lätt tillgänglig. Uppföljning och utvärdering av dialogträffen ska göras 
kontinuerligt.

I motionen yrkas :
Att en arbetsgrupp utses bestående av representanter från det 
motionerande regionrådet, andra förtroendevalda samt represen-
tant från styrelse och/eller ledning. Uppgiften för gruppen är att 
utarbeta hur ett sådant demokratiskt styrt utskott skulle kunna 
utformas, arbeta och fungera.

Att gruppen också ska ges uppgiften att utarbeta hur processen 
för genomförandet kan utformas och fungera för att kunna utgöra 
en relevant part i utvecklingen av OK ekonomisk förening, både 
dess verksamhet och parlamentariska organisation.

Peter Ankréus 04 527 310, Ylva Hedman 5 00 5805, , 
Liridona Sopjani, Jonas Larsson , 2167992,  Conny Mörke , 4 862 489, 

Mats Heinerud, 615123, Martin Prieto Beaulieu
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U11: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Styrelsen anser liksom motionärerna att dialogträffarna utgör ett av 
de viktigaste forumen i OK:s parlamentariska organisation när det 
gäller möjligheten för styrelsen att få input från OK-råden.  Styrelsen 
ställer sig självklart positiv till att ytterligare utveckla dialogträffarna 
för att ytterligare stärka och kompetenshöja våra förtroendevalda, 
men också för att kunna diskutera aktuella frågor om hur vi ska vida-
reutveckla OK ekonomisk förening. 

Styrelsens uppdrag är att sköta förvaltningen av föreningen mellan 
föreningsstämmorna. Om styrelsen finner behov av att tillsätta ar-
betsgrupper så faller det på styrelsen att bestämma detta och inte på 
föreningsstämman. Styrelsen kommer under året titta på frågan kring 
hur vi ytterligare kan involvera OK-råden i dialogträffarnas innehåll 
och genomförande.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att anse motionen besvarad
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MOTIONER
M12: Målstyrning – Måluppföljning
Vid extra föreningsstämman 2014 antogs en motion som föreslog hur 
OK ek fören skulle utarbeta förslag till mål, aktiviteter och hur dessa 
skulle genomföras.

Även om ledningen på dialogträffar och vid regionstämmor har 
rapporterat ekonomiska nyckeltal, företagets utveckling mm så har det 
i stort gjorts på samma sätt som tidigare år, dvs utan angivande av hur 
dessa uppfyller uppsatta mål. Vi har fått tydliga besked om det ökande 
antalet medlemmar. Det är glädjande och behövligt att vi blir fler med-
lemmar. Huruvida det har resulterat i ett ökat engagemang i exem-
pelvis antalet inkomna motioner är oklart. Om det inte har resulterat 
i en större förändring av engagemanget är det något att jobba på för 
framtiden. Att ge nya medlemmar insikt i hur mycket de kan påverka 
vår verksamhet kan bli ett kärt besvär. Det viktiga är idag att vi sätter 
igång arbetet med att skapa förutsättningar för att mäta parametrar 
som är viktiga för OK ekonomisk förening. 

Med den antagna motionen från 2014 som underlag upprepar vi 
yrkandet att :
OK ekonomisk förening på lämpligt sätt låter en grupp förtroende-
valda utarbeta förslag till mål och aktiviteter och hur dessa ska upp-
nås och genomföras. Detta ska förankras i de regionala OK-råden 
och genomföras så långt möjligt efter de lokala förutsättningarna.

Som underlag till denna motion biläggs på följande sidor motionen från 
2014, tillsammans med styrelsens bifallsyrkande.

Peter Ankréus 04 527 310, Catharina Rehnfeldt , 4227726, 
Jonas Larsson, 2167992, Conny Mörke , Ylva Hedman 5 00 5805, 

Liridona Sopjani,  Mats Heinerud 615123, 
Lennart Pöppel, 00720569, Martin Prieto Beaulieu

Motion 2014: 
Målstyrning för verksamheten
Mål för ett företag eller organisation är en förutsättning för att kunna styra och 
driva verksamheten. Som ägarombud upplever jag att det inte finns mätbara mål 
för den del av företagets verksamhet som berör den roll och det ansvar jag har, 
bland annat för medlems- och förtroendemannaorganisationen.

Det som inte mäts kan inte styras, så vilka mål ska vi ge förtroendemannaorga-
nisationen för att vi ska kunna säga att arbetet är framgångsrikt?

Vilka aktiviteter ska genomföras på kort och lång sikt så att de mål vi sätter 
upp, också nås - och inte minst hur ska de följas upp och rapporteras?

Exempel på mål:
• Antalet medlemmar
• Antalet motioner från medlemmar respektive ägarombud
• Antalet besökare på regionstämmorna och fördelningen mellan kvinnor  
   och män
• Kunskap om och attityder till OK ekonomisk förening bland allmänheten
• Kunskap om och attityder till OK ekonomisk förening bland OKQ8-anställda,  
   inte minst stationspersonalen
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• Antalet genomförda utbildningar på OK Akademi
• Antalet besökare samt aktiviteter på www.ok.se och Facebook
• Mål för hur ägarna med optimal ekonomisk nytta ska kunna ställa om sin  
   energiförbrukning till förnybara energikällor som sol, vind och vatten
• Ett övergripande mål bör vara att ägarna till OK ekonomisk förening ska kunna  
   ha de lägsta kostnaderna för såväl sitt bilägande (vilket redan är en realitet)   
   som för uppvärmning.

Därför föreslås att
OK ekonomisk förening på lämpligt sätt låter en grupp förtroendevalda utarbeta 
förslag till mål, aktiviteter och hur dessa ska genomföras. Detta förankras i regi-
onråden och genomförs efter de förutsättningar som är möjliga.
Stockholm i februari 2014

Peter Ankréus, ägarombud Regionråd 14, Stockholm

------------------------------------------------------------------------------------
Kommentar:
Nedan är hämtat ur det protokoll som redogör för styrelsens utlåtande “Fören-
ingsstämman 2014 - Bilaga 3
Xtrastämma.”. PDFn finns som underlag i mappen OK-motioner 2014 på OK.se.

Styrelsens utlåtande över motionerna 1 – 13 medlemskap och förtroendemanna-
organisation
I dessa motioner behandlas frågor kring medlemskap och förtroendemannaorga-
nisation.

I motion 1 tas frågan om målstyrning av verksamhet upp. Förslaget är mycket 
omfattande och detaljerat och berör olika delar av föreningens verksamhet.  
Styrelsen anser att en del av exemplen är fullt möjliga att genomföra och att
det därmed är naturligt att lyfta dessa frågeställningar på höstträffarna med 
regionråden och dessa frågeställningar kan förberedas av en arbetsgrupp av 
förtroendevalda. Motion 1 bör därför bifallas.
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MOTIONER
U12: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Styrelsen är det organ som stämman har utsett att bedriva verksam-
heten mellan årsstämmorna. Styrelsens uppgift är att tillsätta och avsät-
ta vd. Styrelsen har dessutom att arbeta utifrån den strategi som råder 
vad gäller ägande, medlemsnytta och samhällsnytta med mera. Tydliga 
och klara formuleringar som styr det dagliga arbetet. Utöver det finns 
det i den demokratiska organisationen en lokal förankring i OK-råd. 
Men vi är fortfarande en och samma förening. Styrkan med att vara en 
sådan demokratisk organisation är att föreningen finns lokalt där vi har 
verksamhet med förtroendevalda som kan fånga upp medlemmars per-
spektiv. Men också att vi lokalt har förtroendevalda som kan förmedla 
och berätta vad OK ekonomisk förening står för och vill samt aktivt 
värvar medlemmar.  

Styrelsen bedömer att föreningens syften och målsättningar är tydliga 
och anpassade för en ny tid. I den i flera år prisade verksamhetsberät-
telsen framgår det klart och tydligt på ett pedagogiskt vis för medlem-
mar och andra att ta del av. 

I en demokratisk organisation är det viktigt att kunna följa och ut-
kräva ansvar. I vår organisation är det, och det har stämman fastslagit 
efter att styrelsen har lyssnat in och korrigerat och förtydligat, vilken 
roll och ansvar exempelvis OK-råden har. På samma vis vilken uppgift 
ägarombuden har. Styrelsen ansvar är likväl tydligt. 

Att skapa ytterligare grupper med otydliga mandat och svårigheter att 
utkräva ansvar från i vår demokratiska organisation, som har sin strate-
gi med bland annat ekonomisk nytta för sina medlemmar som ett vik-
tigt syfte är riskfyllt. Det skapar stor otydlighet av både styrningen och 
ansvarstagandet och ligger inte i linje med beprövad erfarenhet inom 
organisationsteori. Vi riskerar att försvaga OK ekonomisk förenings för-
måga att vara en aktiv och pådrivande ägare till OKQ8 och övriga bolag 
och vi riskerar att göra vår demokratiska organisation mer oöverskådlig 
och svårare att påverka samt att avkräva ansvar från. 

Det finns väl utvecklade forum med dialogträffar, OK-råd, regionens 
årliga möten, direktkontakt med styrelsens ledamöter eller stab samt 
motioner till stämmor för att bedriva det demokratiska arbete både vad 
gäller ansvarsutkrävande och förslagsställande. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att avslå motionen 
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M13: Uppdatering av OKs tolkning av de  
kooperativa principerna
Kooperationens “Sju gyllene principer” utgör tillsammans med andra 
kooperativa företag vårt DNA. De är vår kärna, filosofi som ska vägleda 
hur ett kooperativt företag styrs och verkar. Även om de sju principerna 
i grunden är tydliga, har de kooperativa företagen beskrivningar som 
gör dem mer eller mindre utförliga och användbara för styrningen av 
verksamheten. OKs beskrivning hittar man på ok.se. HSB har en mer 
utförlig, användbar och i många stycken inspirerande tolkning:

1. Frivilligt och öppet medlemskap. Kooperativa föreningar är frivilliga  
 organisationer öppna för alla som kan använda deras tjänster och  
 ta på sig medlemskapets ansvar – utan diskriminering avseende kön,  
 social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse. 
2. Demokratisk medlemskontroll. Kooperativa föreningar är demokra- 
 tiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar 
 i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande. Förtroende  
 valda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. 
 Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en  
 röst). Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på  
 ett demokratiskt sätt. 
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande. Medlemmarna bidrar på ett
 rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital och utövar kon- 
 troll över det i demokratisk ordning. Åtminstone en del av detta kapi- 
 tal är vanligtvis den kooperativa föreningens gemensamma egen  
 dom. Räntan på det insatskapital som utgör villkor för medlemskapet  
 är begränsad, om ränta över huvud taget utgår. 
4. Självständighet och oberoende. Kooperativa föreningar är fristående  
 organisationer för självhjälp som styrs av medlemmarna. Om de 
  ingår avtal med andra organisationer, inklusive regeringar, eller
  skaffar externt kapital sker detta på villkor som säkerställer demo 
 kratisk medlemskontroll och som vidmakthåller den kooperativa   
 självständigheten. 
5. Utbildning, praktik och information. Kooperativa föreningar erbjuder  
 utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer  
 och anställda så att de effektivt kan bidra till utvecklingen av sina  
 kooperativa föreningar. De informerar allmänheten – särskilt unga  
 opinionsbildare – om den kooperativa föreningens särart och fördelar. 
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar. Kooperativa föreningar  
 tjänar sina medlemmar mest effektivt och stärker den kooperativa  
 rörelsen genom att samarbeta på lokal, nationell samt regional och  
 internationell nivå. 
7. Samhällshänsyn. Kooperativa föreningar arbetar för en hållbar   
 utveckling av sina lokalsamhällen enligt riktlinjer som godtagits av  
 medlemmarna.



48 FÖRENINGSSTÄMMA 2020 – OK EKONOMISK FÖRENING

MOTIONER
Motionen yrkar föreningsstämman besluta:
Att tillsätta en referensgrupp av förtroendevalda och represen-
tant ur styrelsen att justera OKs tolkning av de sju principerna så 
att de blir mer vägledande och bättre speglar OK ekonomisk för-
enings höga krav vad gäller främst medlemskontroll, demokrati, 
utbildning, praktik och information. I arbetet ska ingå att inhämta 
synpunkter från övriga förtroendevalda på det sätt gruppen finner 
lämpligt

Peter Ankréus, 4694473
Följande medlemmar i region 14 stödjer motionen:

Olle Sjögren 1190857, Peter Ankréus 04 527 310, Conny Mörke 4 862 489, 
Lennart Pöppel, 720569, Jonas Larsson, 2167992, Liridona Sopjani, Mats 

Heinerud 00615123, Ylva Hedman 5005805, Martin Prieto Bealieu 

U13: Styrelsens utlåtande och förlag till beslut
Motionären yrkar på att det ska tillsättas en referensgrupp med uppgift 
att justera OK:s tolkning av de sju kooperativa principerna.  Detta för 
att de ska bli mer vägledande och bättre spegla OK ekonomisk förenings 
höga krav vad gäller främst medlemskontroll, demokrati, utbildning, 
praktik och information.

Den text som OK ekonomisk förening har valt att gå ut med på ok.se 
är den internationellt gemensamma skrivningen om kooperationens 
sju grundläggande principer, en vägledning till alla kooperativa och 
ömsesidiga bolag. Den finns även angiven på Svensk Kooperations 
hemsida svenskkooperation.se.

HSB hänvisar på sin hemsida till en beskrivning av de Internationella 
kooperativa alliansens (IKA) tolkning av de sju principerna. I grunden 
är det samma principer men beskrivna med andra ord.

Eftersom Svensk Kooperation är en organisation som OK ekonomisk 
förening  är medlem i anser vi att den skrivning som de kommunicerar 
mycket väl överensstämmer med OK:s verksamhet. Det finns givetvis 
alltid möjlighet att förbättra texter och anpassa dem till varje unik 
verksamhet men styrelsens uppfattning är att det är bättre för koope-
rationen att minimera antalet olika skrivningar med samma syfte. Att 
tillsätta och driva referensgrupper är både kostsamt och tidskrävande 
och styrelsen anser inte behovet står i proportion till insatsen.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att  anse motionen besvarad
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M14: Motion OK ek förening (OK)  
Föreningsstämma 2020
Tillsätt en arbetsgrupp som får i uppdrag att revidera Verksamhetskoden 
och Stadgarna. Detta bör inte vara en tillfällig lösning. Gruppen bör 
verka för att Kod och Stadgar alltid anpassas för den nya verkligheten. 
Verksamhetskoden är styrdokumentet för OK. Ett bra dokument som 
måste spegla den tid som är och den som komma skall.

Jag ser att koden är ett mycket bra hjälpmedel för OK medarbetarna 
och oss förtroendevalda. Detta dokument bör uppdateras nu och ingå i 
en kontinuerlig uppdatering.

Idag är det ett dokument som speglar hur det har varit och med emfas 
uttrycker att så här skall det fortsätta. Detta synsätt leder inte framåt. 
Utvecklingen kan aldrig stoppas. OK ska inte stå på sidan om och se att 
andra aktörer kör över OK. Tvärtom, framtiden för OK kommer inte, 
om inte vi medlemmar visar att vi vill vara med. 

Vi behöver styrdokument som stödjer den framtida utvecklingen. 
Inte ett historiskt dokument som visar att så var det då. Verksamhets-
koden bör därför omarbetats nu. Den skall ligga i takt med tiden. I den 
befintliga verkligheten OK som andra har att verka. Vi medlemmar 
skall bejaka den stora omstrukturering mobilitetsmarknaden står 
inför. Framtiden står redan och knackar på dörren.

Rusta OK till att bli en vinnare på den marknaden. Koden måste stötta 
alla demokratiska krafter om vi vill vara med och bygga den framtida 
starkare medlemsorganisationen.

Medlemmarna i en demokratisk organisation är den unika kraft som 
kan ge OK ett försprång i den framtida utvecklingen. Ägarombuden 
väljs av medlemmarna. Använd dem. Vägen som kan leder till fram-
gång är föreningsdemokratisk visibilitet i hela OK. Från medlem till OK 
styrelse. 

OK måste vilja. Visa det klart och tydligt. Vilja vara med i den fram-
tida mobiliteten. Visa att OK är intresserad av medlemmarna och visa 
medlemmarna vilka samverkansmöjligheter som idag finns.

Öppna upp verksamhetskoden och visa att orden betyder nåt och inte 
bara är skramlande tunnor.

Några punkter för att visa exempel som bör arbetas bort:
1 strukturerad och transparent process
1.1 som representerar föreningens medlemmar – skall vara 
 representativa för föreningens medlemmar
2.1 inte en bokstav om att vara öppen för medlemmarnas övriga 
 intressen 
3.1 sista meningen: Styrelsen skall osv. 
3.1.1 inte ett ord om hur regionerna och OK styrelse skall samverka.
3.2.1 tillägna sig den kunskap – ja men kunskap för vadå. 
 ”Förslag utveckla OK.

Yrkande
att en arbetsgrupp tillsätts som reviderar verksamhetskoden och 
stadgarna och som tar initiativ till behövliga stadgeändringar. 

Mats Heinerud 615123, 
Följande förtroendevalda i region 14 stödjer motionen:

Ylva Hedman 5 00 5805,  Liridona Sopjani, Åsa Janlöv 4694473, 
Martin Prieto Bealieu 
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MOTIONER
U14: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Motionären yrkar på att en arbetsgrupp tillsätts som reviderar 
verksamhetskoden och stadgarna och som tar initiativ till behövliga 
stadgeändringar. 

Styrelsen instämmer i att såväl verksamhetskod som stadgar är i 
behov av kontinuerlig uppdatering och gläds åt det engagemang som 
motionären visar i ämnet. Att säkerställa en väl fungerande demokra-
tisk process och leda OK ekonomisk förening in i framtiden är ett 
beaktansvärt arbete som, precis som motionären påpekar, delas av 
både medlemmarna och styrelsen. OK ekonomisk förening var dessut-
om ett av de första kooperativa företagen som antog en verksamhetskod.

Under 2018/2019 gjordes ett stort arbete med att uppdatera och mo-
dernisera våra stadgar. Det gjordes med en referensgrupp som bestod 
av representanter från staben, ett antal regionråd och två representanter 
från styrelsen. De nya stadgarna antogs på stämman i maj 2019. Till 
denna stämma (maj 2020) föreslås också ändringar i stadgarna vilket 
visar att det är en kontinuerlig process. Även förändringar av Koden 
för verksamhetsstyrning var uppe till beslut på förra stämman, främst 
med anledning av beslutade stadgeändringar.

I juni 2019 lanserade organisationen Svensk Kooperation ”Svensk kod 
för styrning av kooperativa och ömsesidiga bolag” efter ett stort arbete 
som startat 2017 där även OK har deltagit. Koden är uppbyggd på åtta 
principer och lyfter fram den kooperativa och ömsesidiga särarten som 
bygger på medlemsnytta, demokrati, långsiktig lönsamhet och socialt 
ansvar. Det är första gången som de kooperativa och ömsesidiga företagen 
i Sverige tar fram en gemensam kod och det är frivilligt att ansluta sig 
till den gemensamt framtagna koden. 

Styrelsen ser en vinst i att hålla nere antalet styrdokument för verk-
samheten. OK ekonomisk förenings verksamhetskod kommer således, 
med stor sannolikhet, att föreslås ersättas med den av Svensk Koope-
ration gemensamt framtagna koden för verksamhetsstyrning. Skulle 
styrelsen under året anse att det behöver tillsättas en arbetsgrupp för 
att arbeta med detta, kan det göras utan att det behöver vara ett stämmo- 
beslut. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att anse motionen besvarad
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M15: Är genomförandet av OK:s nya strategi i linje 
med den kooperativa andan?
Den kooperativa filosofin vilar på de “sju gyllene principerna”. De är 
OK själva DNA och efter dem ska verksamheten fungera. De finns i lite 
olika tappning i olika bolag men har samma grundbudskap. På ok.se 
beskrivs princip nr 2 “Demokrati” så här: ”Kooperativ styrs av aktiva 
medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga 
inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt.

Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst. På hsb.se 
beskrivs samma regel enligt följande: Kooperativa föreningar är demo-
kratiska organisationer som styrs av medlemmarna, vilka aktivt deltar 
i fastställande av mål och riktlinjer och i beslutsfattande.

Förtroendevalda män och kvinnor är ansvariga inför medlemmarna. 
Medlemmarna i primärkooperativ har lika rösträtt (en medlem, en 
röst). Kooperativa föreningar på andra nivåer organiseras också på ett 
demokratiskt sätt.

På 2019 års dialogträff fick vi i inbjudan reda på att OK:s nya strategi 
skulle presenteras och att vi skulle ha en workshop kring denna. (Att vi 
dessutom skulle ändra något så grundläggande som affärsidén nämn-
des inte. Ej heller nämndes att OK:s syfte skulle avhandlas) I inbjudan 
fanns inget material med vilket vi kunde förbereda oss.

Presentation gjordes på powerpoints (sid 32-41 i sammanställningen 
fr dialogträffen) vilken följdes av en workshop där vi delats in i grupper. 
Till vår hjälp hade vi papper och penna och 30 minuters diskussion. 
Vår moderator var själv inte insatt i strategin. Följaktligen var det svårt 
för oss att ha några välgrundade synpunkter på det vi nyss hade hört.
I sammanställningen fanns en sida som beskrev “före och efter” 
workshopen. På 30 minuter hade vi ändrat vision och affärsidé på OK 
ekonomisk förening samt nytt syfte.

Som ägarombud företräder vi medlemmarna som äger OK ekonomisk 
förening. På dialogträffen förvandlades vi till passiva ägare utan chans 
att ha välgrundade synpunkter i vare sig mål eller riktlinjer, än mindre 
affärsidé och syfte. Vi styrde inte, vi blev styrda.

I motionen yrkas att stämman beslutar:
Att en referensgrupp bestående av förtroendevalda och lämpliga 
medlemmar ur styrelse/ledning upprättas för att säkerställa en 
process som uppfyller princip nr 2 i de sju gyllene principerna för 
beslutsfattandet i avgörande frågor.

Att den nya strategin bromsas tills dess att ett adekvat förank-
ringsarbete har utarbetats och genomförts så att de förtroende- 
valda kan delta i att fatta ett välgrundat och välinformerat beslut.
Att det utarbetas en policy som gör att samma förfarande inte kan 
upprepas i viktiga frågor och att den policyn ska godkännas på en 
föreningsstämma.

Att de som är ansvariga för strategiarbetet så här långt, visar 
var i litteraturen man anser det vara rätt att i efterhand ändra 
(“uppdaterar” i presentationen s. 40) ett företags vision, affärsidé 
och kärnvärden efter en ny strategi.

Peter Ankréus 04 527 310, Ylva Hedman 5 00 5805, 
Jonas Larsson , 2167992, Liridona Sopjani, Mats Heinerud 615123, 

Lennart Pöppel, 00720569, Martin Prieto Beaulieu
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MOTIONER
U15: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Att styrelsen har haft att arbeta fram en ny strategi för att möta de 
utmaningar framtiden har att erbjuda har varit känt länge. Åtskilliga 
stämmor har uttryckt förväntan på att styrelsen och dess stab mer 
aktivt arbetar med detta. Samtidigt som det sker förändringar så är 
mycket sig likt. Det sker en successiv förändring, sannolikt i än accele-
rerande tempo. Det har inte funnits några krav på att OK ekonomisk 
förening ska upphöra att vara vad vi känner föreningen som. Istället 
har det handlat om att anpassa sig och driva på för förändring, genom 
att fortsätta skapa medlemsnytta och vara relevanta i en ny tid. 

Det är styrelsens uppdrag att bedriva ett sådant arbete. Det är bland 
annat det vi har en styrelse till. Styrelsen har metodiskt genomlyst vår 
förening, försökt blicka framåt och samtidigt säkerställa att vi inte vare 
sig kan eller vill kasta ut det vi varit utan förvalta och utveckla det 
vidare. 

Styrelsen valde att lyfta strategin så långt som den då kommit i sam-
band med dialogträffen. Då kom många bra synpunkter och inspel in 
från de grupper som diskuterade, som styrelsen sedan tagit till sig för 
att inarbeta i strategin. Utvärderingen i enkäten efter dialogträffen 
visar också att detta var mycket uppskattat. 

Det går säkerligen att göra på olika sätt. Men eftersom det är inte en 
sväng i 180 grader vi pratar om, inte en omgörning av vår förening i 
grunden, utan en förstärkning och förtydligande av de värden som så 
många gånger diskuterats inte minst på stämmorna och dialogträffar-
na. Därför anser styrelsen att detta är en rimlig process i relation till 
resurser och omfattning av förändring. 

I en tid av snabba förändringar, är det inte finanskriser eller klimat-
omställning så är det virus med efterföljande ekonomiska konsekven-
ser, så kommer strategier högst sannolikt att behöva revideras oftare 
än förr. Det är viktigt att styrelsen både kan känna att den har manda-
tet och får mandatet att vara någorlunda snabbfotade i denna förän-
derliga värld. Återigen är det bland annat detta som föreningen ska ha 
en styrelse till. Och forum för dialog och inhämtande av synpunkter 
och inspel har vi, som vi vid varje tillfälle kan använda oss av. 

Den dag OK ekonomisk förening beslutar att göra en fundamental för-
ändring av sina mål och syften måste processen se helt annorlunda ut.

 
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att avslå motionen
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M16: Motion OK 2020 och Informationsflödet
Det är hög tid att fixa ett bra och stabilt informationsflöde inom OK 
ekonomisk förening, OK.

Mitt förslag är att börja skapa ett informationsbrev till alla förtroende- 
valda. Detta brev blickar både framåt och bakåt. Vad som skett och 
vad som är på gång och när det är tänkt att inträffa. En pling i e-posten 
varje månad under terminstider.

Information på rätt sätt kan aldrig vara fel men svårigheter att hitta 
rätt eller info brist är förödande för vilken organisation som helst. 
Ett öppet välkomnande informationsklimat ger organisationen en inre 
styrka och bidrar till en ökad attraktivitet för vår förening. Stärker vår 
gemenskap.

Detta förslag är ett startskott för att OK ska se att ett bra och stabilt 
infoflöde inom organisationen kan bli en framgångsfaktor.
Stärk OK inför de framtida utmaningar som organisationen står inför.

Yrkande
att OK skall börja bygga upp ett bra visibelt infosystem.
Starta med månadsvis e-postinfo om allt som hänt och det som 
komma skall till alla förtroendevalda

Mats Heinerud 615123, 
Följande förtroendevalda i region 14 stödjer motionen:

Ylva Hedman 5 00 5805, Åsa Janlöv 4694473, Olle Sjögren 1190857, 
Martin Prieto Bealieu 

U16: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Motionären påtalar att det behövs mer information om vad som är på 
gång och vad som har hänt inom OK. Styrelsen tycker att de kanaler 
som vi idag har fyller det behov som motionären efterfrågar. I dagslä-
get skickar vi ut ett  vd-brev varannan månad, externt nyhetsbrev och 
internt nyhetsbrev. 

Vi har nyss släppt en uppdatering av Mitt OK, ett arbete där alla för-
troendevalda bjöds in till workshops för att vara med i arbetet hur vi 
ska förbättra och förtydliga vår kommunikation och göra material mer 
tillgängligt. Ett av de förslag som kom fram på workshopen var att man 
ska få ett ”push-mail” när det kommer en nyhet på Mitt OK. Detta är nu 
infört varför vi tillsammans med ovanstående anser att motionärens 
krav är tillgodosedda.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att        anse motionen besvarad
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MOTIONER
M17: Motion 2020 – Presentera sin OK motion 
på stämman. 
Stadgarna ska visa att motionär kan inbjudas att närvara och presen-
tera sin motion på stämman. Rösträtt och yrkanderätt är en uppgift för 
ägarombud. 

Självklart är ett deltagande inget måste men motionär ska välkomnas 
att presentera sin motion och få svara på eventuella frågor om den vill 
det. Detta för att öka medlemmars intresse av den demokratiska pro-
cessen, visa engagemang och få en ökad transparens mot andra med-
lemmars representanter i landet och OK. 

Yrkar att
det i stadgar inskrivs att motionär ges möjlighet att deltaga och 
presentera sin motion på föreningsstämman. Detta utan yrkande 
och rösträtt på föreningsstämman om motionären inte är ägar- 
ombud. 

Åsa Janlöv 
medlem 4 694 473 

region 14 stödjer motionen

U17: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Frågan behandlades även under föreningsstämman 2019. Styrelsen har 
än en gång diskuterat och belyst frågan utifrån demokrati, rättvisa och 
likhetsprincipen, främst ur medlemmarnas perspektiv. 

Styrelsen är av uppfattningen att föreningen med nuvarande regel-
verk, processer och stadgar har en representativ demokrati. En de-
mokrati där ägarombudens roll är att representera sina medlemmar 
på stämman och i andra sammanhang. Detta inkluderar givetvis att 
företräda medlemmarnas motioner om man sympatiserar med dem.  

I föreningens stadgar står det att OK:s föreningsstämma hålls varje 
år på ort i Sverige som beslutats av föreningsstyrelsen. Oftast har den 
orten varit Stockholm.

Ur rättvisesynpunkt och i ambitionen att behandla alla medlemmar 
lika skulle motionärens förslag om deltagande på stämman för att 
presentera och debattera sin motion vara extremt fördelaktigt för 
medlemmar med närhet till Stockholm. Samtidigt skulle det vara 
väldigt ogynnsamt för medlemmar i övriga landet. Styrelsen är fort-
farande av den meningen att det är ägarombuden som ska företräda 
medlemmarna och dess synpunkter på föreningsstämman. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att  anse motionen besvarad. 
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M18: Motion OK 2020, En fysisk – hållbar tidning 
för OK medlemmar.
Det är viktigt att, OK ekonomisk förening, OK behåller sina medlemmar 
och ökar antalet. Barnen är allas framtid. Visa familjer att barn också 
kan bli positiva till OK och OKQ8:s stationer.

Vi vill föreslå att barn erbjuds en liten enklare tidning 1 till 2 gånger/år 
(före sommar och vinterlov) som medlem kan hämta vid stationsbesök. 
Är du inte det kan du bli. Lite kul under bilfärd (t ex kryss, tips, tävling, 
pyssel m.m.). Animering kan ex vis återkomma i olika form med tankar 
som lär ut och informerar barn om att ta in sådant de tänker på och är 
viktigt för dem i vårt samhälle. Tema som följer tid och möter framtid. 
Visa på ett upplysande sätt OK:s värde och idé. 

Vi lever och rör oss i trafiken. Ett tillfälle här för barn o vuxna att 
under bilfärd eller framme på plats läsa, lära och tala med varandra 
om något i tidningen. En del kan ev. läsas med baksida som framsida 
(ex vis för ungdom).

Lärorikt med tankar om trafik, miljö, djur, mat och innovationer med 
vår folkbildning i tanken. En tidning barn minns och kan ”ha med sig” 
från barn till vuxenvärld, om de fått och läst ”OKapin” (symbol för 
tidningen) eller något liknande namn, för en bra tidning på väg.

Visa med samma logik som Bamse har: 
Det finns ett värde att se till att barnen är med på att färden som går till 
och från OK.

Fantastiskt att ett djur med OK i namnet finns - Okapi. 
Ett levande djur som utmärkt kan vara en symbol för en sådan tidning 
- som skapat för OK. Se på djuret på bild och se hur bra det passar in 
i förändring som sker i och runt OK med beständiga värde men också 
förnyelse som skimrar fram, fossilt till biobränsle (åskådliggörs fint 
med pälsen). Knip detta unika djur före någon annan gör det och gör 
OK än mer unikt!  Låt oss medlemmar bli stolta över att vi är de som 
har denna tidning riktad till barnen.

Yrkar på 
att en grupp, bestående av förtroendevalda och tjänstemän 
tillsätts, som inför uppstart, diskuterar vad som i en tidning kan 
ge mervärde för medlemmarnas barn, nu och i framtid för OK. 
En mindre grupp bör fortsatt finnas för det löpande (redaktionellt, 
utvärdering) och beslut för vidare utveckling under produktens 
livstid.

att det budgeteras, för material som riktar sig till barn och finns 
tillgängligt på OKQ8:s stationer i Sverige. Så detta kan förverkligas 
för barn på väg mot OK och i livet.

OBS 70 procent vill ha tidning i pappersformat och inte digitalt har det 
visat sig vid en undersökning där de tänkt ändra papperstidning till helt 
digitalt. Istället är det valbart. Här kan vi ge barnen denna och som OK 
medlem läsa med dem. 

Åsa Janlöv medlem 4 694 473, 
Region 14 stödjer motionen
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MOTIONER
U18: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Samma motion har behandlats på föreningsstämma tidigare, om än 
under annan rubrik. Motionären föreslår att OK ska producera och er-
bjuda en liten enklare tidning till målgruppen medlemmarnas barn. En 
pysseltidning som är informativ, upplysande och i viss mån bildande. 
Tidningen ska kommunicera OK:s värde och idé. 

Motionären yrkar på att en arbetsgrupp bildas för att diskutera tid-
ningens innehåll samt att budget upprättas. 

Styrelsens uppdrag är att sköta förvaltningen av föreningen mellan 
föreningsstämmorna. Om styrelsen finner behov av att tillsätta ar-
betsgrupper så faller det på styrelsen att bestämma detta och inte på 
föreningsstämman.

Tidningar i pappersformat är en minskande marknad. Motionären 
hänvisar visserligen till en marknadsundersökning som visar att en 
majoritet önskar tidning i pappersformat, detta till trots minskar tryck-
ta tidningar sin upplaga. Det visar även egna erfarenheter från OK 
Förlaget. 

I avtalet mellan OK och Q8 (KPI) är parterna överens om att all 
marknadskommunikation ska ske under det gemensamma varumärket 
OKQ8. På så sätt är det mest relevant att OKQ8 och dess avdelning för 
marknadskommunikation hanterar idén och eventuellt agerar om de 
finner tankarna tilltalande och gångbara.

 
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att  anse motionen besvarad.
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M19: Motion OK 2020 - Utvärdering av digitala val.
Det blev många kommentarer kring digitala val. Regionen som motio-
närerna tillhör ville inte det skulle vara digitala val för valberedare då 
det inte presenterats och diskuterats i regionen. 

Det finns problematik i att välja bort analogt val för valberedare 
(kanske också för råd). Fysiska val på plats vid regionmöte gjorde att 
man kunde visa upp de som föreslogs och ställa frågor. Man kunde 
också ställa dem till svars i samband med val om medlemmarna ser 
något som saknats. 

Om det kanske blir tapp efter nominering på hösten som det varit 
2019, kan det, med förevarande valprocess, i tid hittas nya valberedare 
eller kanske finnas någon vid mötet som känner sig manad att väljas in 
så det blir en valberedning. 

Det kan vara ett dragplåster till regionmötet att se och möta de valbe-
redare man kan välja som föreslås av regionens råd.

Alla är inte bekväma med digital hantering. De röstande var betydligt 
färre än de var vid det analoga valet till regionrådet. Blev genomföran-
det av digitala val på bekostnad av demokratin.

 
Yrkar att 
det görs en konsekvensanalys av vad digitala val innebär mot för-
utvarande sätt för valberedare (och andra) samt förslag till åtgärd. 

Åsa Janlöv

U19: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Motionären efterlyser utvärdering och konsekvensanalys av de digitala 
valen som genomförts avseende regionala valberedare. Alla digitala 
val utvärderas och kommer att utvärderas kontinuerligt framåt i tiden, 
samtidigt presenteras valresultaten på ok.se. 

Motionären menar på att val av regionala valberedare inte diskute-
rats i regionen vilket kan upplevas som beklagligt, men ägarombuden 
som är valda i regionerna fattade beslut på föreningsstämman att val 
kan ske digitalt utifrån de olika roller som finns i vår organisation, 
vilket tydligt framgår av det förslag till stadgar som ägarombuden 
beslutade om.

I stadgarna har det också skrivits in att både ägarombud, OK-råd och 
regionala valberedare ska presenteras på regionens årliga möte, detta 
för att medlemmarna ska få möjlighet att ställa frågor eller ställa dem 
till svars om medlemmarna ser att det saknas något.

Valet av regionala valberedare var det första i sitt slag och det andra 
digitala valet som genomförts i OK ekonomisk förening. När man inför 
nya processer så finns det givetvis delar som behöver utvecklas under 
resans gång. Att göra utvärderingar är ett måste för att vi ska kunna 
utveckla detta arbetssätt till att ytterligare stärka medlemsdemokratin, 
men att redan nu föreslå att vi ska gå tillbaka till val och röstning på 
regionens årliga möte känns som ett steg tillbaka i utvecklingen av vår 
organisation.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att  motionen anses besvarad.
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MOTIONER
M20: Motion OK 2020 – Valberedning. 
Blev det här rätt? Under den korta tid jag haft kontakt med valbered-
ningsarbete i OK har det varit 3 valberedare som valts. Bra och rimligt. 
Nu med digitala val fanns fyra valförslag i region jag tillhör.  
Trodde valberedningens förslag trillat bort, då det inte var markerat 
vilket deras förslag var inför vårens val av valberedare.  Uppdagades 
att nuvarande skrivning säger minst 3 i nuvarande text. Vilket inne-
bär att det kan vara och bli hur många som helst och att du också kan 
nominera dig själv och rösta på dig och ha en röst och bli vald. Ohan-
terligt och orimligt och hur kunde det se ut så här tänkte jag, då ingen 
tidigare läst detta så.

Därav vill jag få rim och reson i detta och vill att text ändras till 
3 stycken valberedare. Ingen vill ha en polsk riksdag som föreslår 
namn till råd eller att lika många valberedare finns eller fler än rådet.

Yrkar på 
att det blir inskrivit i stadgetext att det ska vara 3 valberedare 
som föreslås till valberedare för regionråd.

Åsa Janlöv
medlem 4 694 473

Peter Ankreus 4527310, Olle Sjögren 1190857, 
Martin Prieto Beaulieu, Mats Heinerud 615123, 

Ylva Hedman 5005805, 

U20: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Styrelsen delar motionärens uppfattning om att det bör finnas en 
begränsning av antalet regionala valberedare i stadgarna och föreslår 
därför en stadgeändring som innebär att den regionala valberedningen 
ska bestå av 3-5 ledamöter, varav en ska vara sammankallande.

I årets val av regionala valberedare blev utfallet att flera regioner har 
fått fler än tre personer som regionala valberedare vilket är väldigt po-
sitivt. I vår demokratiska organisation finns inget som hindrar att man 
kan kandidera/föreslå sig själv till olika uppdrag, utan styrelsen ser det 
som positivt med människor som vill vara med och utveckla vår orga-
nisation framåt. Självklart kan man dock inte ha hur många valbereda-
re som helst, varför styrelsen föreslår ovanstående förändring.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att anse motionen besvarad
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M21: Kompetenshöjande studiebesök
En global världsordning kräver global kunskap och förståelse. Innan 
vi går alltför långt från Sverige så är det på sin plats att studera våra 
nordiska grannar. När man läser OKTAN, föreningens husorgan finner 
man åtskilliga inslag om bl.a. Danmark. Helt naturligt då vi har ett 
samarbete med dom. Att få nya intryck och goda referenser från koope-
rativa företag som kan inspirera OK att utvecklas vore värdefullt.

En resestipendiefond för att kompetensutveckla förtroendevalda 
förtroendevalda och medlemsvårdande ombud skulle tjäna OK:s 
utveckling på ett positivt sätt.

I motionen yrkas:
att en arbetsgrupp för att framlägga förslag på hur en 
resestipendiefond skulle kunna inrättas och fungera i 
kompetenshöjande syfte på såväl individnivå som för OK 
som företag och organisation.

Kalle Neuhold, Region 14 Stockholm 222 418 700 050, 
Följande förtroendevalda i region 14 stödjer motionen:

Peter Ankréus , 04 527 310, Catharina Rehnfeldt 4227726, Norah Klint-
berg Sakal, Conny Mörke , 4 862 489, Mats Heinerud 615123.

U21: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Att ge förtroendevalda möjligheter att utvecklas i sitt uppdrag tycker 
styrelsen är en förutsättning för att kunna driva utvecklingen av OK 
ekonomisk förening framåt. Styrelsen har som ambition att se till att 
ägarombuden och OK-råden genom sitt deltagande på t.ex. dialogträf-
far får just denna kompetensutveckling. Vi har under de senaste åren 
valt att bjuda in föreläsare som är kopplade till verksamheten men som 
även ska stärka er som förtroendevalda i ert uppdrag. Det är givetvis 
fritt fram för ägarombud/OK-råd att komma med förslag på ämnen som 
man vill höra mer om på dialogträffen. Att arbeta på detta sätt i stället 
för med resestipendiefond känns betydligt mer hållbart. 

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att  anse motionen besvarad



60 FÖRENINGSSTÄMMA 2020 – OK EKONOMISK FÖRENING

MOTIONER
M22: Motion OK 2020 - Kalendarium.
Jag önskar se ett kalendarium för OK med datum som tydligt visar det 
som ska hända inom OK året. 

Yrkar på 
att ett kalendarium visas för generella datum - januari till 
december, så hela OK året översiktligt syns.

Åsa Janlöv
medlem 4 694 473 

Peter Ankreus 4527310, Magnus Hunhammar 5009940, 
Ylva Hedman 5005805, Martin Prieto Beaulieu, Mats Heinerud 615123.

U22: Styrelsens utlåtande och förslag till beslut
Motionären vill ha ett kalendarium som tydligt visar vilka aktiviteter 
som är planerade i föreningen, både på föreningsnivå och i våra olika 
regioner.

Under det senast året har det pågått ett arbete med att utveckla vår 
portal för förtroendevalde ”Mitt OK” och framförallt OK akademi som 
är en del av detta.

I det utvecklingsarbetet har det kommit fram önskemål om ett kalen-
darium och detta är tillgodosett i den nya versionen av ”Mitt OK”. 

Kalendariet är upplagt så att det går från föreningsstämma till fören-
ingsstämma eftersom det är enklast att koppla verksamheten till de be-
slut som är fattade på den senaste föreningsstämman. På ”Mitt OK” har 
också sammankallande i regionerna möjlighet att lägga upp informa-
tion om vad som sker i den egna regionen. Det kan vara allt från möte 
med OK-rådet till medlemsaktiviteter. Här är tanken att man ska finna 
inspiration från andra regioner och ta del av vad de gör för aktiviteter.

För att ytterligare förenkla för medlemmarna om vad som händer i 
föreningen och de olika regionerna så finns också ett kalendarium på 
ok.se.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
Att bifalla motionen
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Acklamation 
Beslut genom att mötet ropar bifallsrop, d.v.s. 
ja, utan rösträkning när ett förslag till beslut 
ställs av ordföranden. Det är inte brukligt att 
ropa nej. Om flera förslag finns avgör ordföran-
den vilket förslag som fått flest röster. 

Adjungera
Låta utomstående personer vara närvarande 
vid mötet. De har då ofta yttrande- och förslags-
rätt men ej rösträtt. 

Ajournering 
Skjuta upp fortsättningen av sammanträdet. 
Man gör ett uppehåll och fortsätter förhandling-
arna vid ett senare tillfälle. När beslut om ajour-
nering tas bör också anges när förhandlingarna 
ska återupptas.

Ansvarsfrihet 
En styrelse beviljas ansvarsfrihet av årsmötet 
sedan mötesdeltagarna tagit del av styrelsens 
och revisorerna berättelser och därefter haft 
tillfälle till en fri och öppen debatt i frågan. 
Ansvarsfrihet beviljas en styrelse som har utfört 
sitt arbete utan allvarliga förseelser. Det inne-
bär att styrelseledamöterna inte senare kan 
ställas till ansvar för något som hänt under det 
år de beviljats ansvarsfrihet för.

Avslag 
Förkastande av yrkande, motion eller proposi-
tion.

Begära ordet 
Den som vill yttra sig i debatten påkallar ordfö-
randens uppmärksamhet genom att räcka upp 
handen som tas ned efter det att mötesordföran-
den bekräftat att han/hon noterat detta. 

Bordläggning 
Att bordlägga en fråga innebär att man uppskju-
ter avgörandet i just denna fråga till ett senare 
tillfälle under mötet eller till ett kommande 
möte. Sedan man bordlagt en fråga går man 
omedelbart vidare med nästa punkt på före-
dragningslistan. När beslut om bordläggning 
tas, bör också anges när frågan ska tas upp på 
nytt.

Dagordning 
Förteckning över ärenden som ett möte ska 
behandla. Dagordningen fastställs slutgiltigt av 
mötet. Kallas även föredragningslista. I vissa fall 
görs skillnaden att föredragningslistan omfattar 
endast en dag medan dagordningen omfattar 
flera.

Debatt 
Meningsutbyte, diskussion. Debatten är en del 
av behandlingen av ett ärende som följer efter 
det att ordförandende förklarat ”ordet fritt”. 

Föredragande 
Den som vid ett sammanträde redogör för ett 
ärende eller en fråga. 

Förtroendevalda 
Av föreningsstämman och vid andra val utsedda 
personer (t.ex. styrelseledamöter, ordförande 
och ägarombud).

Justera 
Kontroll av att mötesprotokollet är riktigt, d.v.s. 
att det överensstämmer med vad som verkligen 
beslutades. Ett protokoll är inte giltigt förrän 
efter justering. Justering görs av person som 
mötet valt till justerare.

Jämkning 
Ordföranden försöker jämka samman de yrk-
anden som är nästan likadana till ett förslag. En 
förslagsställare kan dock alltid vägra jämkning 
och kräva att förslaget läggs fram för beslut. 

Konsensus 
När mötet är helt enigt om ett beslut, d.v.s. alla 
tycker detsamma i en fråga.

Konstituering 
Fördelning av olika uppdrag inom en styrelse. 
Ordförande väljs på årsmötet medan övriga 
poster (vice ordförande till exempel) fördelas 
inom styrelsen.

Majoritet 
De typer av enkel majoritet som används är 
Absolut majoritet – mer än hälften av avgivna 
röster och Relativ majoritet - används när man 
t.ex. väljer mellan tre personer för att se vem 
som fått flest röster. Den som har fått flest rös-
ter väljs. 

Motion 
Ett förslag från medlem som lämnas i förväg till 
föreningsstämman. Motioner ska enligt de flesta 
stadgar lämnas in en viss tid före förenings-
stämman. Styrelsen skriver ett yttrande över 
förslaget och föreslår årsmötet att anta eller 
avslå det. Inom OK ekonomisk förening ska 
motioner lämnas till styrelsen senast den sista 
februari.

Mötesordförande 
Vid allmänt möte väljs oftast en särskild mö-

ORDLISTA
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tesordförande. Vid ett årsmöte skall annan än 
styrelseledamot eller revisor väljas till mötes-
ordförande.

Nominering 
Förslag på personer till förtroendeposter, som 
t.ex. ordförande eller styrelseledamot.

Ordförande 
Person som av föreningsstämman utses att leda 
föreningen. Ordförande ska skiljas från stäm-
mans ordförande som är en person som endast 
har utsetts att leda stämman.

Ordningsfråga 
En fråga som handlar om hur mötet genomförs, 
exempelvis yrkande om streck i debatten, ajour-
nering för lunch, sakupplysning eller proposi-
tionsordning. En ordningsfråga går före talarna 
i talarlistan.

Paragraf 
Man brukar dela in protokollet i paragrafer, 
d.v.s. olika delar som behandlar en sak var.

Proposition 
Förslag till beslut (Då ett förslag innehåller flera 
olika yrkanden i sakfrågor beslutar mötet bara 
om en sak i taget.). Även benämning på styrel-
sens förslag till föreningsstämman. En så kallad 
propositionsjustering är när ordföranden kon-
trollerar om förslagen är rätt uppfattade. 

Protokoll 
Ett protokoll ska dokumentera vad som före-
kommit under ett möte.

Remiss 
Överlämnande av ärende till någon instans, 
t.ex. styrelse, för utredning eller kommentar. 
Kan också betyda själva resultatet av en utred-
ning.

Replik - replikrätt 
Replikrätt är förmånen att få komma in i debat-
ten och gå i svaromål mot den senaste talaren 
eller dem som yttrat sig sedan man själv gjorde 
sitt inlägg. Repliken ska vara kort och får inte 
innehålla några nya idéer eller synpunkter. En 
replik bryter talarlistan.

Reservation 
Kan anmälas i samband med beslut och innebär 
att man tydligt vill markera att man tar avstånd 
från beslutet. Reservation kan vara blank eller 
motiverad. Reservation ska tas till protokollet. 
En annan form av reservation är att anmäla och 

få antecknat att man ej deltagit i beslutet.

Revision 
Granskning av styrelsens förvaltning. Denna 
omfattar främst den ekonomiska förvaltningen 
men även verksamheterna i övrigt, s.k. sakrevi-
sion. Revisionen görs av revisorer som väljs av 
föreningsstämman.

Röstlängd 
Det antal röstberättigade medlemmar som 
prickats av vid ankomsten till mötet. Mötet 
fastställer röstlängden i början av mötet. Om 
medlemmar anländer efter denna punkt på dag-
ordningen måste röstlängden justeras. 

Rösträknare 
Brukligt är att de som mötet har utsetts till pro-
tokollsjusterare även är rösträknare men så är 
inte fallet på OK ekonomisk förenings förenings-
stämmor. Rösträknare har till uppgift att vid 
votering räkna rösterna.

Rösträtt 
Rätt att rösta på föreningsstämman.

Streck 
Att sätta ”streck i talarlistan” är ett annat sätt 
att tidsbegränsa diskussionen. När diskussionen 
går på tomgång eller tar för lång tid kan ordfö-
randen eller någon av mötesdeltagarna föreslå 
”streck i debatten”. Då måste alla som vill yttra 
sig anmäla sig till talarlistan för ett sista yttrande. 

Talarlista 
Ordförandens lista över vilka som begär ordet. 

Tidsbegränsning 
Mötet kan besluta om tidsbegränsning av varje 
inlägg – t.ex. fem eller tre min.

Yrkande 
Förslag. 

Valberedningskommitté 
Utses av föreningsstämman för att utarbeta 
förslag till val av valberedning vid kommande 
föreningsstämma.

Votering 
Rösta. Det finns två slags votering: öppen vote-
ring och sluten votering.  Räkning av rösterna 
skall alltid göras då någon begär det. Då vote-
ring begärs görs först en s.k. försöksvotering 
genom handuppräckning. Begärs votering även 
efter detta sker voteringen (sluten omröstning).
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