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Föreningsstämma - året som gått



Övergripande mål

OK ekonomisk förening

• Bibehålla/öka medlemmars lojalitet och antal

• Aktiv och närvarande ägarstyrning

• Ansvarsfullt ägande 

• Stabil och vinstdrivande affärsverksamhet



Årets fokusområden



Arbetet med medlemskapet

Årets fokusområden

• Ett verksamhetsår när medlemskapet äntligen fått ta plats igen!

• Det syns på många sätt i organisationen – inte minst genom att vi 
nu rekryterat 40 000 nya medlemmar sedan januari.

• Samtidigt är det här bara början på ett ännu viktigare arbete – att följa 
upp och vårda vår befintliga medlemsbas och att fortsätta stärka 
medlemskapets värde.



Arbetet med förtroendemannaskapet

Årets fokusområden

• Tillsammans med er har vi arbetat för att synliggöra och tydliggöra 
rollen som förtroendevald.

• Vi har börjat – och vill fortsätta – ge er utökade möjligheter att 
påverka och engagera er, t.ex. via medlemsaktivitet på hösten och 
medlemsdagar.

• Tillsammans har vi även arbetat med våra stadgar, kod och 
arbetsordningar så att vi kan möta framtiden och göra spelplanen 
tydligare.



Digitaliseringen av valprocessen

Årets fokusområden



Vår roll som ägare – nya ägardirektiv
Årets fokusområden



Årets resultat



Årets resultat
Föreningens resultat är stabilt men något lägre än föregående år.

• Omsättning:  8 449 MSEK (7 802 MSEK)
• Resultat efter finansiella poster:  209 MSEK (283 MSEK)
• Soliditet: 61,6% (59,3%)

Moderbolagets egna fria kapital har nästan tredubblats de senaste fyra åren,            
från 207 MSEK till 613 MSEK. 

Koncernens egna fria kapital har nästan fyrdubblats under samma period,                  
från 167 MSEK till 647 MSEK.



En stabil och trygg ekonomi

Vi närmar oss målet att ha ett eget kapital som 
motsvarar medlemmarnas inlånade kapital



Resultat övriga verksamheter

• Laxå Pellets levererar återigen sitt bästa år hittills!

• Förlagsverksamheten levererar i nivå med budget trots stor konkurrens och stora 
utmaningar vad gäller omställningen från print till digitalt.

• Övriga verksamheter gör ett stabilt positivt resultat där bland annat 
framtidsutsikterna för it- och konsultbolaget Bedege och Fastighets AB Norrtull är 
mycket goda.



OKQ8

Våra verksamheter



Resultat

OKQ8

• Det operativa resultatet 2018/2019 uppgick till 496 MKR (666 MKR) 

och omsättningen var i nivå med föregående år, 38,6 miljarder kronor.

• Året har präglats av fortsatta satsningar för miljön och ett fokuserat arbete 

för att vara en relevant aktör även i framtiden. Även medlemskapet har fått 

stort utrymme i organisationen.

•



Drivmedelspriserna har återigen varit och är i fokus
– Oljepriset tillsammans med dollarkursen har stor inverkan på resultatet
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• Kronan är svag och råoljepriset har 

gått upp.

• Råoljepriset påverkas av flera 
faktorer, såsom t.ex. tillgång och 
efterfrågan, geopolitisk oro mm.

• Punktskatter och moms utgör cirka 
65 % av priset.



Marknadsandelar i %
Bensin genomsnitt 12 månader jämfört med föregående 12 månader 
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Marknadsandelar i % 
alla produkter genomsnitt 12 månader jämfört med föregående 12 månader 
Sverige
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Hållbarhet 
- alltid högst upp på agendan!



2030 ska OKQ8 vara klimatneutrala!
CO2e-utsläpp från egen verksamhet ska vara noll 



Hur jobbar OKQ8 för en mer hållbar mobilitet?
Vägen mot sänkta utsläpp är flera!

”Låg”inblandning och förnybar bensin och diesel (B95, Di, HVO100)

Alternativa drivmedel: E85, Biogas (CBG/LBG), Biodiesel, Etanoldiesel ED95… 

Elektrifiering: batterier och laddning från väg



OKQ8 har marknadens bredaste erbjudande av 
förnybar energi till transportsektorn!

HVO100
55 stationer

Snabbladdning 
50 kW

Ca 40 stationer

Biogas
66 stationer

ED95
1 station
Vätgas

1 station
RME/B100

Bulk

Etanol E85
520 stationer



• 1 mars förvärvade OKQ8 Kraftpojkarna
– marknadsledare inom förnybar energi.

• Ett förvärv som innebär att etablering på 
en ny hållbar marknad.

• Ett viktigt steg för en hållbar och 
oberoende energiförsörjning både för 
OK, OKQ8, våra medlemmar och kunder.

OKQ8 utökar inom förnybar 
energi



Ett hållbart 
medlemskap

Ett hållbart 
och 

långsiktigt 
ägande

Ett starkt 
samhälls-

ansvar

En långsiktig 
affärsverk-

samhet

Hållbarhet är ett krav för så mycket mer

OK ekonomisk förening

En hållbar 
demokratisk 
organisation



Vad händer nu?



Vi fortsätter den resa vi startat!

Vad händer nu?

Med hållbarhet och långsiktighet som fundament fortsätter vi att:

• Lyfta medlemskapet! (Kampanjen förlängs till efter sommaren)

• Utveckla möjligheterna till engagemang, vi hjälps åt, lyssnar och 
utbildar varandra och utvecklar verktyg som t.ex. OK Akademi.

• Utveckla våra verksamheter så att vi som förening och företag kan växa 
oss ännu starkare.



Strategiarbete pågår…

Vi vet inte allt om framtiden och har inte alltid alla svar kring hur vi bäst kommer 

framåt - men vi vet att vi inte bara kan göra som vi gjort förut.




