
Motivering till styrelsens förslag: 

Styrelsen föreslår i år en höjning av återbäringen. Det förslag vi lagt fram tar hänsyn till föreningens 
finansiella stabilitet, behov av utveckling och förmågan att vara relevanta för medlemmarna 
långsiktigt. Varje år sker en grundlig analys av föreningens ekonomi och de omvärldsfaktorer som 
påverkar, och kan komma att påverka, föreningen och våra verksamheter.   
 
Att OK har ett starkt eget kapital är en förutsättning utifrån flera perspektiv och att förstå dessa är 
viktigt eftersom de påverkar vilket utrymme som finns till återbäring. Jag är därför glad att vi fick 
möjlighet att diskutera de här frågorna mer i detalj i samband med höstens dialogträff. Som en 
påminnelse kommer jag också kort nämna några av dem här. 
 
En viktig faktor vi har att ta hänsyn till och som kommer att kräva ett starkt eget kapital är 
naturligtvis den stora omställning våra verksamheter – framför allt OKQ8 – står inför. Omställningen 
från det fossila är OK:s hittills största utmaning. Även våra andra verksamheter har genom åren 
behövt, och kan komma att behöva, finansiellt stöd till de utvecklingsresor de befinner sig på. 
Dessutom blir bankerna alltmer restriktiva till att låna ut pengar till verksamheter som arbetar med 
fossila produkter. 
 
Att vi är en finansiellt stark ägare innebär inte bara att verksamheterna kan växa eller ställa om, utan 
är också en trygghet för de nära 5000 personer som arbetar i någon av våra verksamheter. Vi är en 
stor arbetsgivare som också har ansvar för våra medarbetare och deras försörjningsansvar.  
 
OK:s medlemmar har 1,1 miljarder kronor sparade hos oss. Det här är pengar vi måste kunna betala 
tillbaka. Därför beslutade styrelsen 2010 att det fria egna kapitalet minst ska motsvara 
medlemmarnas inlånade kapital. I år är första gången det sker sedan målet sattes av styrelsen 2010. 
Vi har alltså 1,1 miljarder i fritt eget kapital. 
 
En annan sak som påverkar vårt förslag till återbäring är konkurrensen på marknaden och de rabatter 
som våra konkurrenter erbjuder. Vi är flera som minns priskrigen för ett antal år sedan, och en 
justering av vår motsvarighet till drivmedelsrabatt – återbäringen, måste ske varsamt för att inte 
riskera ett nytt priskrig. Historien har visat oss vilka otroligt negativa konsekvenser priskrig kan få för 
vår ekonomi. 
 

Återbäringen är viktig och ett tydligt bevis på att vi är en ekonomisk förening. I år bedömer styrelsen 

att det finns finansiellt utrymme för att höja återbäringen till medlemmarna och samtidigt bibehålla 

ett starkt eget kapital. Styrelsen föreslår därför en höjning på både bemannade och obemannade 

stationer. Dessutom föreslås för första gången återbäring på elbilsladdning. 

I år kommer återbäringen också dubblas av OKQ8 när den nyttjas på en bemannad station. Den 

totala utdelningen från oss och OKQ8 blir därför nära 70 miljoner. Samtidigt är återbäring ett av flera 

sätt att ge medlemsnytta. Styrelsen ser också att vi behöver satsa på andra och fler förmåner – här 

och nu – som kan komplettera den årliga återbäringen. Förmåner som kommer att presenteras 

senare under året. 

 

Tack! 

 

 

 


