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AT UDDANNE OG OPLYSE har altid været en 
vigtig del af brugsbevægelsens DNA og 
vores værdigrundlag. Foreningens kursus-
program kan måle sig med de bedste og 
bliver flittigt anvendt overalt i landet. I de 
senere år har eksempelvis over 500 for-
mænd været på Coops formandsuddan-
nelse. 

I år kan du udbygge din Basis-formands-
uddannelse med et nyt modul: Formands-
ledelse, som sætter endnu mere fokus på 
formandsrollen samt bestyrelsens samlede 
kompetencer, evaluering og rekruttering til 
bestyrelsen. 

Vi ønsker at engagere alle medlemmer i 
Coop med udgangspunkt i »Sammen om 
bedre mad«. Ambitionen er, at Coop bliver 
oplevet som mere end sted, hvor man 
køber ind. Vi skal tættere på medlem-
merne – vores ejere. Medlemmerne skal 
inddrages i de mange gode historier og 

oplevelser, der knytter sig til den lokale 
butik – et Coop med mulighed for indfly-
delse på forskellige niveauer. 

På uddannelsesområdet tager vi derfor et 
nyt stort skridt, når vi i år også udbyder 
kurser til medlemmerne. Vi kalder det for: 
Viden & debat for medlemmer. Et tiltag, 
som understøtter strategien, men også byg-
ger på Coops værdier om at være en an-
svarlig virksomhed med afsæt i andelsbe-
vægelsen, og som har tradition for at 
påtage sig et samfundsmæssigt oplysnings-
ansvar over for forbrugerne. 

Vi begynder i løbet af foråret med at invi-
tere medlemmerne med på et Cirkel Kaffe-
kursus, som både byder på kaffesmagning 
og indsigt i, hvorfor Coop har etableret et 
kafferisteri i Kenya til fordel for de lokale 
kaffebønder, medlemmerne og Coop som 
forretning. 

Du kan være med til at engagere medlem-
merne i Coop ved at melde dig som kaf-
feambassadør eller fx crowdfundingagent. 
På et nyt målrettet uddannelsesforløb, Sto-
rytellerakademiet, kan du nu uddanne dig 
som formidler til større og mindre forsam-
linger. Lad os sammen hjælpe de mange 
gode Coop-historier på vej til glæde for 
flere – sammen kan vi.

Uddannelse er fortsat et af foreningens 
stærke omdrejningspunkter. Tak fordi  du 
uddanner dig og dermed er med til at tage 
et medansvar for at engagere medlem-
merne og udvikle dig selv i bestyrelses-
rollen til fordel for forening og forretning. 

Med venlig hilsen
Lasse Bolander

SAMMEN  
KAN VI ENGAGERE 
MEDLEMMERNE

TA’ PÅ KURSUS

EN STYRKE FOR 
DIG OG COOP

MÅLET MED AT TAGE PÅ KURSUS ER, at du 
som formand, næstformand eller bestyrel-
sesmedlem får styrket dine kompetencer 
til fordel for dig selv, bestyrelsen og bu-
tikken. At du bliver i stand til at handle 
med den nye viden, tænke på nye måder 
og ikke mindst kan inspirere til foran-
dring og udvikling i bestyrelsesarbejdet. 

Nogle kurser er forbeholdt udvalgte mål-
grupper, hvilket fremgår af det enkelte 
kursus. Det er gratis at deltage på kurserne 
i Coops uddannelseskatalog, uanset om du 
er bestyrelsesmedlem i en brugsforening 
eller en butiksbestyrelse. 
Vi anbefaler, at I sammen planlægger ud-
dannelsesbehovet i bestyrelsen – hvilke 

kompetencer I har behov for at udvikle og 
styrke. Det er i øvrigt altid en god idé at 
deltage flere fra samme bestyrelse på det 
samme kursus, da det erfaringsmæssigt er 
værdifuldt at være flere, som har fået ind-
sigt i den samme viden, når den skal om-
sættes til konkrete handlinger.  

På de kommende sider kan du læse mere 
om de enkelte kurser. Som noget nyt er der 
nu også »minikurser« til Coops medlem-
mer i kataloget. Det hurtige overblik over 
alle kurserne, datoer, tid og sted finder du i 
kursusoversigten på side 38-39 bagest i 
kataloget. Uddannelse og Inspirationskata-
loget er gældende frem til udgangen af ja-
nuar 2019.

Kurserne i kataloget er opdelt  
i fire forskellige kategorier. 
Oversigten kan hjælpe dig 
med at prioritere og sammen-
sætte et kursusforløb, der  
er relevant for dig, alt efter  
om du er formand, nyt eller  
erfarent bestyrelsesmedlem.

GRATIS KURSER  TIL DIG

1. VURDER BEHOVET FOR UDDANNELSE
Læs uddannelseskataloget og få inspiration 
til uddannelse. Tal sammen i bestyrelsen om 
jeres uddannelsesbehov. Hvilke kompetencer 
mangler I? Aftal hvem, der skal på kursus. 

2. TILMELD DIG NÆRMESTE KURSUSSTED
Tilmeld dig altid til det kursus, som ligger 
nærmest din butik eller distrikt – så er du 
med til at passe på omkostningerne i Coop. 
Tilmelding sker via Coopforum.dk

3. VIDENSDELING EFTER KURSET
Gennemfør kurset og fortæl om din nye viden 
på det næste bestyrelsesmøde. På den måde 
lærer du endnu mere selv samtidig med, at du 
styrker hele bestyrelsen med din nye viden. 
 
God fornøjelse med dit næste Coop-kursus.

BESTYRELSESUDVIKLING
Kurserne i denne kategori omhandler besty-
relsesudvikling og formandsledelse. Nogle af 
kurserne er udelukkende forbeholdt formænd 
i butiksbestyrelser og brugsforeninger, mens 
andre er åbne forflere.  
Kurserne har til formål at give dig viden og 
konkrete værktøjer, som kan understøtte 
bestyrelsesarbejdet.

Side 6-14

BASIS UDDANNELSE
Basiskurserne anbefaler vi alle at deltage i.   
Det er vores grundlæggende »værktøjskurser«, 
som giver dig god indsigt og inspiration  
til arbejdet som bestyrelsesmedlem.

Side 15-19

INSPIRATION
Alle har af og til brug for ny inspiration, især 
når man har været med i en årrække og har 
»basis« på plads. Kurserne i kategorien 
»inspiration« spænder fra de konkrete værk-
tøjsrelaterede kurser til eksperimenterende  
og abstrakte personlige udviklingskurser til 
udvalgte målgrupper. 

Side 24-31

        NYT

VIDEN & DEBAT FOR MEDLEMMER 
Kategorien byder på åbne minikurser, spændende 
foredrag, debatter og arrangementer for med-
lemmer med det formål at berige med ny viden  
og inspiration til Coops 1,7 mio. medlemmer.

Side 33-34
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VISIONEN ER TYDELIG I DEN NYE FORENINGSSTRATEGI – vi vil engagere alle vores 
medlemmer. En strategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem medlemsvalgte, 
medlemmer i fokusgrupper og sekretariatet. Den står på et fundament af grundigt 
analysearbejde, inddragelse og feedback fra strategigruppen samt mange gode  
berigende diskussioner på møderne rundtomkring i landet. 

OM DEN NYE  
FORENINGSSTRATEGI

3 SPØRGSMÅL
TIL FORENINGSDIREKTØREN

HVORFOR SKAL VI ENGAGERE  
ALLE MEDLEMMER I COOP?
Coop og brugsbevægelsen er ejet af over 
1,7 mio. medlemmer. I dag er der desværre 
mange medlemmer, som ikke ved, at de 
faktisk er medejere af Coop og deres lokale 
butik. Vores unikke medlemsprogram bli-
ver oplevet af mange som et loyalitetspro-
gram på linje med andre butikkers plast-
kort. Som aktiv i Coop ved vi jo netop, at 
Coop er mere end det – at vi har meget mere 
på hjerte, som i øvrigt bliver efterspurgt af 
den nye generation. De engagerer sig i fæl-
lesskaber og deleøkonomi, går op i økologi 
og sundhed, forholder sig til klima og miljø, 
fordi det giver mening, hvilket passer godt 
sammen med Coops værdier. Strategien 
skal bidrage til, at flere får øje på alle de 
gode handlinger og historier, som er knyttet 
til Coop som en ansvarlig medlemsejet an-
delsbevægelse – medlemmernes egen butik, 
som er mere end et indkøbssted. 

1. Flere engagerede medlemmer 
2. Forny andelsidéen  
3. Mere tilbage til samfundet 
4. Stærkere fortælling om foreningen 

5. Stærkere medlemsdemokrati  
6. Ansvarlig ejer af vores forretning 
Læs mere om foreningsstrategien  
på Coopforum.dk

6 STRATEGISKE RETNINGER

God fornøjelse med at engagere 
medlemmer – sammen kan vi!

Mike Dranov 
Foreningsdirektør

HVAD HJÆLPER STRATEGIEN MED?
I strategiperioden har vi bl.a. sat os for at 
forny andelsidéen ved bl.a. at skabe nye in-
novative fællesskaber, at skabe et stærkere 
medlemsdemokrati og en stærkere fortælling 
om foreningen m.m. Det skal give mening og 
være relevant at være med i Coop. Strategien 
er rammen, som skal hjælp med at udvikle 
handlinger, der engagerer medlemmer. 

I foråret kommer de første konkrete hand-
linger. Et nyt modul i medlemsapp’en gør 
det muligt for bestyrelserne at kommuni-
kere til medlemmerne lokalt. De første 
medlemmer kan fx også deltage på et kaf-
fekursus. Det skal være nemt at engagere 
sig, hvad enten man vil indgå i et lokalt be-
styrelsesansvar, eller man blot vil give sin 
mening til kende med et Like på Facebook 
eller som »smagstester« via Coop app’en. 

Vi har en målsætning, der siger, at det er en 
succes, når et medlem har engageret sig 
mindst to gange i Coop ud over at handle. 

HVORDAN KAN MAN BIDRAGE 
TIL AT ENGAGERE MEDLEMMERNE?
Vi lykkes kun med strategien, hvis vi er 
sammen om den. I foråret udkommer en ny 
funktion i medlemsapp’en, hvor det er mu-
ligt for bestyrelserne at sende beskeder til 
medlemmerne lokalt. Det kan være en ind-
kaldelse til årsmødet/generalforsamlingen 
eller at fortælle om lokale foreningsnyhe-
der og aktiviteter. Alene det, at vi begyn-
der at kommunikere med medlemmerne, er 
en vigtig begyndelse. 

Spørg jer selv i bestyrelsen om: »Hvad er 
det mindste, vi kan gøre for at engagere 
vores medlemmer?« Alle handlinger, små 
som store, bidrager til øget engagement – 
det handler om at komme i gang. Visionen 
sætter kursen, og strategien er jo blot ram-
men for handlingerne, der i alle tilfælde 
skal bidrage til, at strategien bliver til vir-
kelighed.

STRATEGI &  
BESTYRELSES- 
UDVIKLING SOM  
SKABER VÆRDI
– FÅ SPECIALKONSULENTEN FRA COOP PÅ BESØG

OM DU ER FORMAND i en brugsforenings- eller i en butiksbestyrelse, så 
er du velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan 
vi kan bidrage med viden og værktøjer til udviklingen af jeres strategi, 
lede jeres kompetenceproces eller bestyrelsesevaluering. 

Et godt råd kan gøre en afgørende forskel – kontakt os, så er vi i gang.

 

1–2–3 SÅDAN TILMELDER DU DIG ET COOP-KURSUS

Find uddannelses-
dato på coopforum.dk 
– klik på uddannelse

Find dit kursus i kursus-
oversigten – klik på kurset, 
og du kommer ind på til-
meldingssiden (formular)

TRIN TRIN

Karsten Thomsen

Specialkonsulent i Coop,  
Foreningssekretariat
Mere end 20 års erfaring som uddeler 
og direktør i brugsforeninger samt 
bestyrelseserfaring i brf. kapitalsel-
skaber (brf. A/S). Telefon: 21 12 93 16  
Mail: karsten.thomsen@coop.dk

Carsten Lingren

Uddannelses- & innovationschef,  
Coop, Foreningssekretariat
Executive Bestyrelsesuddannelse, 
INSEAD & CBS. Master i organisations-
psykologi (MPO, Roskilde Universitet). 
Telefon: 27 75 75 35 
Mail: carsten.lingren@coop.dk

Karsten Toksvig

Specialkonsulent i Coop,  
Foreningssekretariat
Cand.scient.pol med mere end 20 års 
erfaring med organisationsudvikling 
samt rekruttering og motivering af 
frivillige. Telefon: 24 95 91 59 
Mail: karsten.toksvig@coop.dk

»  Det har været godt 
for os at have en er-

faren konsulent som styr-
mand i strategiprocessen. 
Det har bidraget med per-
spektiver, som vi ikke selv 
var nået frem til«
Lars G. Andersen, Direktør, Als & Sundeved Brugsforening

GRATIS

Det er gratis at deltage på kurserne i Coops 
uddannelseskatalog, uanset om du er 
bestyrelsesmedlem i en brugsforening 
eller en butik. Forplejning er også inklude-
ret og tilpasset det enkelte arrangement. 

TRANSPORT
Er du medlemsvalgt, dækker Coop dine 
udgifter til transport. Tilmeld dig altid til det 
kursus, der er tættest på din butik/distrikt. 
Aftal at følges ad, når det er muligt – det  
er både hyggeligt og sund fornuft.

SPØRGSMÅL? 
Du er meget velkommen til at kontakte  
mig for spørgsmål til et kursus, møde 
eller arrangement.

Udfyld formularen 
– nu er du tilmeldt 
dit kursus

TRIN

Du finder alle 
kurser online på 
Coopforum.dk/
uddannelse

Lone Bygwraa

Kursusadministrator
lone.bygwraa@coop.dk

Telefon: 27 75 75 31
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NU ER DU BLEVET 

FORMAND  
I COOP

Karsten Thomsen &  
Karsten Toksvig

Specialkonsulenter.

Anni Vind  
Frandsen

Underviser på modul 1 (BASIS) &   
modul 2 (FORMANDSLEDELSE)

Head of Leadership Development i 
People & Performance,

hvor hun primært arbejder med 
 ledelsesudvikling og ledersparring.  

Anni har en lang ledelseserfaring fra en 
række store internationale virksom-

heder og har deltaget i forskellige former 
 for bestyrelsesarbejde.

KURSUSBEVIS

HAR GENNEMFØRT FORMANDSUDDANNELSEN I COOP

Dato

Mike Dranov
Foreningsdirektør

Basis

Rollen som formand i brugsforenings- og butiksbestyrelser • Opgaver og ansvar • Vedtægter og forretningsorden • Det gode 

bestyrelsesmøde, herunder forberedelse, dagsorden og referat • Bestyrelseskompetencer • Risikovurdering • Strategi og 

bestyrelsens årshjul • Bestyrelsesevaluering • Hvor får du hjælp • Formandens videre uddannelsesmuligheder

Ledelse - Modul 1

Formandens rolle som leder • Ledelsesgrundlaget i Coop • Anerkendende ledelse • Mål og handlinger • Personlig handlingsplan

Ledelse - Modul 2

Selvindsigt via egen DISC-profil • Følgeskab og samarbejde • Profiltyper og behov • Formandssamtalen • Fra kursus til hverdag

Du får papir på din læring
Når du har gennemført formandsuddannelsen 
BASIS, får du udstedt et kursusbevis.

UNDERVISERE 
PÅ MODUL 1 OG 2

   

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig udelukkende til 
formænd, som har gennemført modul 1 
- formandsuddannelsen BASIS. 

DIT UDBYTTE

· Mødeledelse - Hvordan bringer   
 man de andre bestyrelses-  
 medlemmer i spil, skaber gejst   
 og udvikling?

· Vurdering af bestyrelsens kompe- 
 tencer med henblik på udvikling og  
 rekruttering

· Kunsten at give værdifuld, konstruktiv  
 og anerkende feedback

· Formandskabet – sikre et tæt  
 samarbejde med næstformand

· Bestyrelsesevaluering – hvordan an- 
 vendes evalueringsværktøjet i praksis

· Formandssamtalen som dialogværktøj 

· Det værdiskabende samarbejde –  
 ledelse ift. uddeleren

DER ER FORVENTNINGER 
TIL DIG SOM FORMAND for 
bestyrelsen, både fra dig 
selv og andre. Du skal 
bidrage med formandsle-

delse, viden og gejst, som vækker 
kraften i ildsjælene, når bestyrelsen 
skal løfte sit bestyrelsesansvar. 

Modul 2 FORMANDSLEDELSE er en 
overbygning på grundmodulet BA-
SIS i formandsuddannelsen. Formå-
let er, at styrke dig endnu mere i 

rollen som formand for bestyrelsen 
samt i relation til uddeleren. Som 
formand er du leder af bestyrelsen. 
Det kan være et kompliceret for-
hold, når man både er omdrejnings-
punktet for at skabe et godt samar-
bejde i bestyrelsen og med 
uddeleren og samtidig med er an-
svarlig for effektiv mødeledelse, 
bestyrelsens sammensætning og at 
skabe mening og retning. Det giver 
ofte anledning til dilemmaer.

FORMANDSLEDELSE

 

HAR DU GENNEMFØRT for-
mandsuddannelsen BASIS, 
kan du benytte dig af mulig-
heden for individuel profes-
sionel coaching omkring din 

formandsrolle. Står du som formand 
med en særlig udfordring? Måske har du 
behov for afklaring omkring et valg, du 
skal træffe? Eller… Som et led i for-
mandsuddannelsen har du mulighed for 
at få en coachsamtale med henblik på 
personlig udvikling og afklaring i for-
mandsrollen. 

Samtalen foregår sammen med en 
professionel ICF Certificeret Coach. Du 
skal være indstillet på, at samtalen bli-
ver intens og udviklende. Det er derfor 
vigtigt, at du inden samtalen har gjort 
dig helt klart, hvad du ønsker, der skal 
tales om. Samtalen er personlig og for-
trolig og har en varighed af 50 minutter.

INDIVIDUEL COACHING

MÅLGRUPPE

Udelukkende for formænd, som har 
gennemført formandsuddannelsen 
BASIS. 

TID OG STED 

Tilgår de deltagere, der har gennem-
ført BASIS-modulet. 

FORMANDSUDDANNELSEN BASIS 
BASISKURSET I  
FORMANDS- 
UDDANNELSEN  
fokuserer på de vigtigste 
grundlæggende bestyrel-
sestemaer med alt fra 
viden om samarbejdsrol-
len mellem bestyrelsen 

og forretningen til indsigt i relevante 
bestyrelsesværktøjer. Jf. opgavebeskri-
velsen, der er vedtaget af landsrådet i 
april 2015, anbefales alle nye formænd i 
Coop at gennemføre formandsuddannel-
sen inden for det første valgår. 

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig udelukkende til 
formænd. Vi opfordrer nye formænd i 
brugsforenings- og butiksbestyrelser 
til at tilmelde sig inden for de første 12 
måneder. Kurset er i øvrigt også en god 
anledning til at netværke og møde 
andre formænd.

DIT UDBYTTE

· Bestyrelsens hovedansvar - udvik- 
 lingsopgaven og kontrolopgaven

· Formandens rolle & ansvarsområder
  - Det gode bestyrelsesmøde
  - Bestyrelsens sammensætning

· Præsentation af formandssamtalen  
 og bestyrelsesevaluering 

· Risikovurdering

· Årshjulet – planlægning af  
 bestyrelsesarbejdet 

· Hvor kan jeg få hjælp?

· Formandens udfordringer

· Fra teori til praksis

BASIS 
Obligatoriskfor dig som erblevet formand

Formandsuddannelsen i Coop er en modulop-
bygget uddannelse, som udelukkende fokusere 
på formandsrollen og bestyrelsesarbejdet. 

COACH PÅ MODUL 3

Jørgen Larsen

Senior Management Consultant  
– Business Guides

ICF Certificeret Gestaltcoach, Stress-
coach og lederudviklingskonsulent. 

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram  
kl. 9.00-17.00 
Let morgenmad  
fra kl. 8.30

Lørdag 26. maj 2018 
Hotel Niels Juel, Køge

Lørdag 9. juni 2018 
Severin Kursuscenter,
Middelfart

Lørdag 15. sept. 2018. 
Radisson Papirfabrikken, 
Silkeborg

Mandag 8. okt. 2018
Severin Kursuscenter,
Middelfart

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram kl. 9.00-17.00 
Let morgenmad fra kl. 8.30

Lørdag  27. okt. 2018
Hotel Niels Juel, Køge

Lørdag 10. nov.  2018
Severin Kursuscenter,
Middelfart
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BESTYRELSENS HOVEDOPGAVE  
OPDELT I FOKUSOMRÅDERSAMSPIL MELLEM 

UDDELER & 
FORMAND

Tag din uddeler med på bestyrelseskursus – et godt fælles  
fundament for at udøve godt bestyrelsesarbejde.

SAMSPILLET, MEDSPILLET OG MODSPILLET 
mellem uddeler og formand samt resten 
af bestyrelsen er afgørende for, at besty-
relsesmøderne skaber værdi. Det hand-
ler om balance i samarbejdet og om en 
forståelse for, at man som bestyrelses-
medlem og uddeler på én og samme tid 
er i »samme båd« og i et ledelsesforhold. 
Udgangspunktet er, at både uddeler og 
formand skal varetage forretningens og 
medlemmernes interesse – hver for sig i 
forskellige roller og samlet. 

På dette bestyrelseskursus kan du som 
formand invitere din uddeler med, så I 
sammen kan få en grundlæggende for-
ståelse af det gode sam-, med- og mod-
spil. Vi inviterer til dialog om, hvordan 
den ideelle rolle- og arbejdsdeling er 

mellem forretning og bestyrelse. Om 
hvorfor, hvornår og hvordan en fælles 
forståelse for bestyrelsesmøderne ska-
ber værdi for forretningen. Vi tager af-
sæt i et portræt af forskellige former for 
bestyrelsesarbejde og spejler deltager-
nes egne erfaringer for at kunne ændre 
det bestående.

Undervisningen er dialogbaseret og 
varetages af Lars Bonderup Bjørn, adm. 
direktør i Dacapo og bestyrelsesformand 
i en række forskellige selskaber. Han har 
en årelang erfaring med både konsulent-, 
direktør- og bestyrelsesrollen og kender 
i praksis til de synergier og dilemmaer, 
der kan udspille sig i forbindelse med 
bestyrelsesarbejdet. 

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig udelukkende til 
formænd fra butiksbestyrelser og 
brugsforeninger, der sammen med 
deres uddeler/varehuschef kan til-
egne sig en fælles viden om det vær-
diskabende bestyrelsesarbejde. 
Betingelsen for deltagelse er, at både 
formand og uddeler/varehuschef 
deltager sammen.

KURSETS INDHOLD

· Kunsten at have det rette samspil,  
 medspil og modspil

· Bestyrelseskompetencer og  
 rekruttering til bestyrelsen

·  Bestyrelsesmødets forskellige  
 ledelsesrum

· Rollefordelingen mellem formand  
 og uddeler samt bestyrelse og  
 forretning

· Forberedelse af bestyrelsesmødet,  
 frekvens og årshjul. Hvad skal der  
 på agendaen, hvem gør hvad?

· Introduktion til bestyrelsesværk- 
 tøjer, der fremmer samarbejde og  
 udvikling

NYHED 
Tag sammen  

på kursus – lær 
endnu mere…

Lars Bonderup Bjørn

Adm. direktør hos Dacapo.
 Lars Bjørn har i en bredere offentlighed 

været kendt som formand for Aalborg Uni-
versitet, Center for Kultur & Udvikling, 

Advanced Cooling, Frederikshavn Havn og 
In2House. Han er uddannet cand.oecon og 
har desuden en baggrund som direktør for 
MAN Diesel og Aalborg Industries. I mere 

end 10 år har han drevet sit konsulentfirma, 
Thaleia, med fokus på forandringsledelse, 

kriseledelse og fusioner. 

»  Efter kurset har vi 
afstemt holdninger 

og forventninger til hinan-
den. Vi har fået skabt et 
godt fortroligt rum, så vi i 
dag taler mere åbent med 
hinanden om alle væsent-
lige emner – kort og godt.  
Tillid er afgørende,  
vi ved, hvordan vi kan  
hjælpe hinanden.«
Varehuschef Henrik Madsen 
Formand Jørgen Andersen – Kvickly Helsingør

Bestyrelsens  
fokus

Ledelse
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Strategi

Udvikling • retning • opfølgning

Kompetencer • indflydelse • bindeled

COOP SELVSTUDIUM

Mød også Lars Bonderup Bjørn i en række 
videoer, hvor han giver gode råd til besty-
relsesarbejdet:

1  Bestyrelsens ansvar og rolle
2 Hvad er de grundlæggende forud-
 sætninger for et godt samspil?
3 Kan man sige, at der er noget, der 
 kendetegner et værdiskabende 
 bestyrelsesmøde?
4 Kan hvem som helst være  
 bestyrelsesmedlem?
5 Er der nogle særlige bestyrelses- 
 værktøjer eller arbejdsmetoder,  
 som kan anbefales?
6  Er der nogle særlige dilelemmaer i  
 bestyrelsesarbejdet, som man skal  
 være opmærksom på? 
7 Hvilke krav bør man stille til et referat  
 fra et bestyrelsesmøde?

Se mere på coop-elearning.dk

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram  
kl. 9.00-17.00 
Let morgenmad  
fra kl. 8.30

Onsdag 18. april 2018
Radisson Papirfabrikken,  
Silkeborg 

Torsdag 19. april 2018 
Pharmakon, Hillerød

Onsdag 20. juni 2018
MBK kursuslokaler,  
København 

Lørdag 18. aug. 2018
Severin Kursuscenter,
Middelfart

Onsdag 19. sep. 2018
Hotel Niels Juel, Køge

Lørdag 22. sept. 2018
Severin Kursuscenter,
Middelfart

Lørdag 19. jan. 2019 
Severin Kursuscenter,
Middelfart

Lørdag 26. jan. 2019 
Hotel Niels Juel, Køge
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Anni Vind Frandsen

 Head of Leadership Development  
i People & Performance,  

hvor hun primært  arbejder med ledelses-
udvikling og ledersparring.  Anni har en lang 

ledelseserfaring fra en række store inter-
nationale virksomheder og har deltaget i 

forskellige former for bestyrelsesarbejde.

MÅLGRUPPE

Næstformænd I butiks- og brugs-
foreningsbestyrelser.

DIT UDBYTTE

Kurset giver dig et grundlæggende 
indblik i de kompetencer og krav, der 
stilles til formanden og rollen.

· Bestyrelsens hovedansvar

· Formandens rolle og ansvars- 
 områder

· Hvilke kompetencer skal 
 formanden have?

· Bestyrelsens sammensætning

· Det gode bestyrelsesmøde

· Formandskabet og næst- 
 formandens rolle?

· Hvordan udvikler jeg mine  
 kompetencer til formandsrollen?

· Hvad er næstformandens 
  dilemmaer?

· Fra teori til praksis  

MÅLGRUPPE

Medlemmer af butiksbestyrelser og brugs-
foreningsbestyrelser. Det er en fordel for 
udbyttet af kurset, at man deltager så 
mange som muligt fra bestyrelsen.

DIT UDBYTTE

· Dialog om, hvorvidt den »ideelle« 
  bestyrelse findes

· Viden om og konkret brug af   
 bestyrelsesevalueringsskemaet

· Status på arbejdet i din bestyrelse

· Viden om og konkret brug af   
 kompetencevurderingsskemaet

· Indsigt i den samlede kompetenceprofil  
 på din bestyrelse

· Tjekliste for, hvordan du og din bestyrelse  
 kan omsætte kursets indhold til konkrete  
 handlinger i det videre bestyrelsesarbejde

SÅDAN BLIVER DU KLAR 

FRA NÆSTFORMAND  
TIL FORMAND
SOM NÆSTFORMAND har du en meget 
vigtig rolle i bestyrelsen. Ud over at 
støtte og være en god sparringspartner 
for formanden skal du i princippet være 
klar til at overtage stafetten og sætte 
dig i formandsstolen. Er du det? Ellers 
kan du med fordel deltage i dette kursus.

Du er næstformand og vil have mere 
indblik i formandsrollen og de krav, der 

stilles til denne. Måske er du klar til at 
rykke et trin op i bestyrelsen, eventuelt i 
forbindelse med et generationsskifte? 
Måske står du over for at skulle være 
formand i en anden sammenhæng. Un-
der alle omstændigheder ønsker du at 
blive dygtigere og få mere indsigt i be-
styrelsesarbejdet.

UDVIKLING AF

BESTYRELSENS  
KOMPETENCER

VI TAGER AFSÆT I to grundlæggende 
bestyrelsesværktøjer, som forenings-
sekretariatet har udviklet til arbejdet 
i butiks- og brugsforeningsbestyrel-
serne. 

Vi begynder med bestyrelsesevalu-
eringsskemaet og tager temperatu-
ren på arbejdet i din bestyrelse i dag. 
Dernæst fortsætter vi med en kom-
petenceprofil på dig og din besty-
relse med det formål at give dig/jer 
indsigt i, hvorvidt bestyrelsen mat-
cher kravene til bestyrelsesarbejdet 
– både i dag, i morgen og i fremti-
den. Til slut arbejder vi med en kon-
kret tjekliste for, hvordan aftenens 
indsigt kan omsættes til konkrete 
handlinger i det videre bestyrelses-
arbejde.

BESTYRELSESUDVIKLING  

»Jeg vil gerne anbe-
fale dette kursus, da 

det bidrager til arbejdet 
med at udvikle bestyrelsens 
samlede kompetencer. Ved 
at få afklaret, hvordan det 
går i bestyrelsen, og få 
overblik over, hvilke kom-
petencer bestyrelsen inde-
holder, giver det mulighed 
for – hen ad vejen – at få 
dannet den bedste besty-
relse for butikken og der-
med dens medlemmer.«
Kirsten Heimdal, formand for Karise Brugsforening

Karsten Toksvig

Claus Jespersen 

Specialkonsulent 
Cand.scient.pol med mere end 20 års  

erfaring med organisationsudvikling samt 
rekruttering og motivation af frivillige.  

Har de seneste år hjulpet en række  
bestyrelser i Coop med  

udvikling af strategi.

Foreningskonsulent
Cand.scient.adm. med 15 års butiks- 
erfaring fra diverse Coop og Brugs- 

foreninger. Har de seneste tre år arbejdet 
med bestyrelsesudvikling, rekruttering og 

kompetencer i de nord- og østjyske  
bestyrelser.

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 16.00–kl. 21.30

Mandag 5. nov. 2018
Radisson Papirfabrikken, 
Silkeborg

Mandag 26. nov. 2018
Hotel Niels Juel, Køge

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram  
Kl. 17.00–kl. 21.30

Torsdag 11. okt. 2018 
Rofi Center, Ringkøbing

Torsdag 25. okt. 2018 
Hotel Niels Juel, Køge
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FORSTÅ GRUPPEDYNAMIKKEN  
I BESTYRELSEN OG

SKAB BEDRE 
RESULTATER

NÅR MENNESKER ARBEJDER SAMMEN 
i en bestyrelse eller andre grupper, 
opstår forskellige gruppedynamik-
ker som en naturlig del af grup-
pens arbejde. De psykologiske pro-
cesser handler f.eks. om, hvorvidt 
det enkelte bestyrelsesmedlem fø-
ler sig hørt, forstået og respekteret 
i samarbejdet, og om hvordan 
gruppen håndterer interessekon-
flikter, »magtkampe« og beslut-
ningsprocesser.

Medejende partner  
i Summit Consulting A/S.

Gruppeanalytisk diplomuddannelse fra IGA, 
Institut for Gruppeanalyse

Mere end 20 år erfaring med ledelses-  
og organisationsudvikling i offentlige  

og private virksomheder, og med om-fat-
tende erfaring med facilitering og  

proceskonsultation af professionelle 
arbejdsgrupper, herunder fokus på 

 gruppeudvikling og resultatskabelse.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig som udgangs-
punkt til bestyrelsesformænd og 
næstformænd. Det kan dog være en 
fordel, hvis flere fra bestyrelsen delta-
ger sammen, da det vil styrke et fælles 
sprog og bevidstheden om de grup-
pedynamiske processer i det fælles 
bestyrelsessamarbejde.

Steffen Tange,  
Cand.psych.aut.

DIT UDBYTTE

· Du får indsigt i de gruppedynamiske processer  
 i bestyrelsesarbejdet og i, hvordan de kan   
 influere positivt og negativt på samarbejds- 
 klimaet  og i sidste ende på bestyrelsens   
 resultatopnåelse 

· Gennem praktiske cases får du mulighed for at  
 styrke din opmærksomhed på disse processer,  
 og får enkle metoder til at adressere og hånd-  
 tere gruppedynamikker, så de understøtter et  
 konstruktivt samarbejde og resultatopnåelse i  
 bestyrelsessamarbejdet

· Du får endvidere indsigt i dynamikken mellem  
 følelser og rationalitet

· De fire trin i en gruppes udviklingsproces  
 gennemgås

· Procesevaluering som enkelt samarbejds-  
 værktøj præsenteres

DET ER IKKE NOGET NYT, at man som 
kursist har stor indflydelse på, hvor meget 
man lærer på et kursus. Men vidste du, at 
undersøgelser faktisk viser, at helt op til 
80% af læringen har du selv indflydelse på, 
da den reelt sker både før og efter kurset 
via din egen målrettede indsats. Selve kur-
set er kun en kickstarter i forhold til at lære 
noget.

Vil du have mere ud af dit kursus, skal du 
bruge lidt tid på at stille dig selv nogle 
spørgsmål før, under og kort tid efter, at 
kurset er gennemført. Spørgsmålene skal 
hjælpe dig til at reflektere over egen læring 
og den praktiske anvendelse af kursusind-
holdet. Tal også med dine bestyrelseskol-
leger om kursusindholdet, da det gør dig 
bedre i stand til at huske indholdet samtidig 

med, at du øger din læring. Afsæt eventuelt 
lidt tid på det næste bestyrelsesmøde – så 
får de, der lytter, også inspiration og viden.

God fornøjelse med at lære endnu mere. 

Carsten Lingren 
Uddannelseschef, Coop amba

FÅ MERE  
UD AF DIT  
KURSUS…

1FØR KURSET
Inden du deltager på kurset, kan du med 
fordel hjælpe dig selv med at blive afkla-

ret omkring kursets indhold og dit formål med 
at deltage ved at reflektere over, hvilke kompe-
tencer du især har behov for at styrke.  
Spørg dig selv om:

Hvad skal jeg blive bedre til?
Hvor og hvordan er det, at jeg får brug for den 
nye kompetence?
Tænk også over, hvordan du kan anvende kurset 
aktivt i dit forenings- og bestyrelsesarbejde – 
hvordan skal den nye viden komme dig til gode?

2PÅ KURSET 
På selve kurset er det vigtigt at være åben 
og nysgerrig for at lære noget nyt – her 

tager den grundlæggende læring afsæt. Vær 
også afklaret i forhold til formålet med din delta-
gelse, så du ved, hvad du skal lære, ellers kan du 
jo reelt ikke vide, om du har lært det! Det er des-
uden givende for læringsprocessen at være aktiv 
og dele dine tanker og refleksioner med dine 
medkursister. 

Under kurset kan du med fordel overveje:
Hvordan kan jeg bruge det, jeg lærer på kurset, 
aktivt i mit bestyrelsesarbejde?

3 EFTER KURSET
Kort efter kurset er gennemført, er det en 
god idé at reflektere over, hvordan du er 

nået i mål med dine forventninger og målsætnin-
ger, som du havde sat dig inden kurset. 

Brug tid på at reflektere over  
følgende spørgsmål: 
Hvad har jeg anvendt af det, jeg har lært?
Hvilke fordele har jeg haft ved at anvende det?
Hvilke erfaringer har jeg gjort med henblik på den 
fremadrettede anvendelse?

KILDE: Bjarne Wahlgren og Vibe Aakrog (2013)  
»Transfer – Kompetence i professionel sammenhæng«. 

STIL DIG SELV FØLGENDE SPØRGSMÅL FØR, UNDER OG EFTER KURSET:

I SAMARBEJDE MED SIF JONSDOTTIR OG  
RAKEL CHRISTENSEN PAASKE, begge stud.cand.soc. i 
uddannelsesvidenskab, sætter vi fokus på, hvordan du 
kan fremme din læring før, under og efter et kursus. 

I foråret 2017 skrev de en bacheloropgave om læ-
ringsprocesser og interviewede i denne forbindelse en 
række bestyrelsesmedlemmer i Coop. Her bringer vi 
nogle af deres konklusioner.  

Mød også Sif og Rakel  
i en video på Coop- 

forum.dk, hvor de øser af 
deres læringsguldkorn.  

UDNYT DIN LÆRING SE  VIDEOEN PÅ COOPFORUM.DK/ UDDANNELSE

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 17.00–kl. 21.30

Mandag 24. sept. 2018
Aalborg Kongres- og  
Kulturcenter

Onsdag 26. sept. 2018
Hotel Niels Juel, Køge
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Bo Strørup Nielsen
og Jan Clausen

Detaildivisionen

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til dig, der sidder 
i en butiksbestyrelse, og som vil have 
en grundlæggende forståelse for de 
vigtigste punkter i Coops butiksregn-
skab. 

TIP! Sidder du i en brugsforenings-
bestyrelse, vil vi anbefale BA-kurset 
»Knæk et SAP-regnskab«, der er 
endnu mere omfattende. 
Se mere på BA’s hjemmeside.

DIT UDBYTTE

· Introduktion til SAP Finans

· Gennemgang af bestyrelsesrappor- 
 ten, hvad fortæller den i forhold til  
 omsætning, budget, nøgletal og  
 omkostninger?

· Viden om, hvad de enkelte linjer i  
 rapporten betyder

· Indsigt i, hvordan oplysningerne i  
 rapporten anvendes i praksis i for- 
 hold til styring og ledelse

Kurset forudsætter ikke regn-
skabsindsigt på forhånd.

LÆS OG FORSTÅ 

BESTYRELSES- 
RAPPORTEN I SAP
HVORDAN GÅR DET MED DRIFTEN, og hvad 
betyder de forskellige nøgletal? Kom på 
et grundlæggende kursus i at læse og 
forstå bestyrelsesrapporten fra SAP Fi-
nans. 

Kurset giver dig forståelse for, hvordan 
du i dit bestyrelsesarbejde kan læse og 
anvende tallene fra bestyrelsesrappor-
ten – de nøgletal, som uddeleren/vare-

huschefen bruger som styringsværktøj i 
hverdagen. Et indblik, der gør dig i stand 
til at vurdere, om »advarselslamperne« 
er slukket eller lyser rødt i forhold til 
driften. Vigtig viden, der bidrager til ind-
sigt og mulighed for, at du som bestyrel-
sesmedlem kan stille vigtige afklarende 
spørgsmål om resultatet, når bestyrel-
sesrapporten bliver gennemgået.
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GEAR UP!
FÅ INSPIRATION til at teste og udvikle for-
retningsorienterede ideer ved hjælp af 
Gear Up-metoden. 

Hvad er det, der får nogle forretnings-
idéer til at blomstre, mens andre visner 
og dør? Hvilke komponenter bør du foku-
sere på, når du definerer en ny idé eller 
skærper en eksisterende? Hvad er det 
ultimativt vigtigste element, som ubetin-
get skal virke, for at en given virksomhed 
får succes?

Gear Up er en praktisk trin for trin-me-
tode, hvor man via ni sammenhængende 

»gear« kan synkronisere og systematisk 
afprøve og bedømme nye forretningsmu-
ligheder. En metode, der hjælper dig med 
at fastslå om en ny forretningsidé er ti-
den og besværet værd.

Dette kursus er et inspirations-og pro-
cesværksted, hvor du får mulighed for at 
være ideudvikler og iværksætter for en 
aften. De 9 Gear gennemgås trin-for-trin 
i teori og praksis. Vi arbejder med cases 
og udvikling af nye innovative forret-
ningsidéer eller fintuning af eksiste-
rende. 

MÅLGRUPPE

For dig, som søger ny inspiration til at 
realisere en ny forretningsmulighed eller 
forbedre en eksisterende.  
Kurset har et begrænset antal pladser og 
henvender sig udelukkende til formænd/
næstformænd, der er velkomne til, at 
tage deres uddeler med. 

GEAR UP-KONCEPTET
De ni gear i din gearkasse: 
Kunder, Henrykkelse, Opbygning af din 
kundebase, For-
retningsmodel, 
Partnerskaber, 
Konkurrenter, Gå 
globalt, Virkelig-
hedstjek og Team

Johan de Renouard

4Mativ, har i en årrække arbejdet med stra-
tegi og rådgivning til private og offentlige 
organisationer. Han har en militær bag-

grund som reserveofficer og jægersoldat. 
Derudover driver han et forlag med fokus 

på bøger inden for strategi og ledelse.

Carsten Lingren

Uddannelseschef i Coops forening. 
Master i organisationspsykologi, MPO, 
RUC samt Executive strategi & besty-
relsesuddannelse fra INSEAD & CBS

DIT UDBYTTE

· Efter deltagelse på »Gear Up« vil  
 du kunne anvende de ni gear i   
 Gear Up-metoden i praksis

· Kunne bedømme, teste og 
 evaluere udfordringerne ved
  konkrete forretningsidéer samt  
 skabe en plan, som øger chancen  
 for succes ved eventuel senere   
 implementering

· Have kendskab til at udvikle og   
 designe en plan for etablering af  
 nye kundegrupper 

· Kende til dit eget kreative  
 iværksætter-DNA

Bemærk, at dele af kursusmaterialet 
er på engelsk, at der vil indgå engel-
ske begreber og fagudtryk i under-
visningen

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram  
Kl. 17.00–kl. 21.30

Torsdag 17. maj 2018 
Severin kursuscenter, Middelfart

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram  
Kl. 17.00–kl. 21.30

Torsdag 3. maj 2018 
Superbrugsen, Videbæk

Torsdag 24. maj 2018 
Hotel Niels Juel, Køge

Tirsdag 2. okt. 2018
Ditlevsdal, Morud

Torsdag 4. okt. 2018
Pharmakon, Hillerød
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MÅSKE ER DU EN AF DEM, der savner mod 
til at tage ordet på møder og i større for-
samlinger og få dit budskab til at brænde 
igennem? På dette kursus får du en lang 
række »staldtips« og metoder, som kan 
hjælpe dig til at opnå større sikkerhed og 
gennemslagskraft og tale, så folk lytter. 
Og skulle du høre til blandt dem, der har 
mange års erfaring og træning i at kom-
munikere og levere præsentationer, kan 
du altid blive bedre.  

STÅ FREM  
OG BLIV HØRT 

– TA’ ORDET!

MÅLGRUPPE

For medlemmer af butiks- og 
brugsforeningsbestyrelse. Et kursus 
til dig, der har lyst til at udvikle din 
personlige præsentationsteknik. 
Kurset veksler mellem korte oplæg 
og praktiske præsentationsøvelser. 

DIT UDBYTTE

· Med praktiske øvelser får du øget  
 din personlige gennemslagskraft  
 og trænet evnen til at »sælge« dit  
 budskab gennem en mere sikker  
 kommunikation ved hjælp af dit  
 kropssprog og stemmeføring

· Tricks til at håndtere din nervøsitet  
 og vende den til en fordel frem for  
 en ulempe

Morten Svalgaard  
Nielsen

Uddannet teaterinstruktør  
og har MA i læring. 

Forfatter til flere bøger, bl.a. Ledelse 
fra scenekanten og indehaver af  

konsulentfirmaet Performing Arts.

DEN VÆRDISKABENDE 

SAMTALE
DET SIGES, AT SAMTALE FREMMER FOR-
STÅELSEN, men hvad gør en samtale 
mere eller mindre udbytterig for modta-
ger og afsender – og hvordan får man 
det sagt?

Der er mange forhold, der kan være 
afgørende for, at en samtale bliver ud-
bytterig og værdiskabende for alle par-
ter, når budskaberne skal afleveres og 
ikke mindst forstås. 

På dette kursus er samtaletræningen i 
centrum. Du får konkrete redskaber til 
at strukturere og planlægge forskellige 
typer samtaler, hvad enten det gælder 
forventningsafstemningen omkring 
samarbejdet med uddeleren, eller når et 
ubehageligt budskab fx skal videregives 
– »den vanskelige samtale«.

MÅLGRUPPE

For medlemmer af butiks- og 
brugsforeningsbestyrelser.

DIT UDBYTTE
 · Samtaletræning i praksis med  
 henblik på læring

· Model til planlægning og gennem- 
 førelse af samtalen

· Udviklingssamtalen – den  
 anerkendende tilgang

· Håndtering af den vanskelige 
 samtale med det svære budskab

· Formandssamtalen – et 
 udviklingsværktøj

På kurset tager vi udgangspunkt i 
dine egne erfaringer fra bestyrel-
sesarbejdet med henblik på person-
lig indsigt, læring og udvikling.

FORBEREDELSE  
INDEN KURSET

Overvej et konkret samtaleemne, 
som du vil træne i på kurset.

Jørgen Larsen

Senior Management Consultant  
– BusinessGuides

ICF Certificeret Gestaltcoach og 
 Stresscoach og lederudviklingskonsulent. 

Bred baggrund fra Coop Danmark A/S, bl.a. 
som HR-Chef for Dagli-/LokalBrugsen. 
Derudover Ledercoach og uddannelses-
ansvarlig for en række udviklingsforløb 

 i flere virksomheder. Hans form er  
involverende, humoristisk og også nær-
gående for at opnå personlig refleksion.

TRÆN DIN 

GENNEM- 

SLAGSKRAFT

5 HURTIGE FIF TIL DIG,  
DER SKAL TALE I STØRRE 
FORSAMLINGER

1.  Træk vejret og stå godt på dine fødder
2.  Planlæg, hvordan du vil starte  
 – øv de første sætninger
3.  Tag øjenkontalt med alle – lad øjnene  
 glide rundt i forsamlingen
4.  Sig, hvad du vil sige (indledning). 
 Sig det (udførelse)
 Sig, hvad du har sagt (opsamling).
5.  Tal, så det kan høres

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram 
kl. 10.00-16.00 

Lørdag 19. jan. 2019 
Hotel Niels Juel, Køge

Lørdag 26. jan. 2019 
Radisson Papirfabrikken, 
Silkeborg

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram  
kl. 17.00-21.30

Tirsdag 4. dec. 2018 
Severin Kursuscenter, 
Middelfart

Torsdag 6. dec.  2018  
Hotel Niels Juel, Køge
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Tine Ørnebjerg  
Pedersen

Konsulent og projektleder på strategiske 
udviklingsprojekter i Coop amba  

og i Coop Danmark A/S. 
Flere års erfaring fra dagligvarehandlen, 

udvikling af bestyrelser samt kunde- 
oplevelser, events og butiksmarkeds-

føring både i og uden for Coop.

Konsulenterne er klar til  
at inspirere til mere…

Vi er klar til at understøtte og udvikle det 
lokale foreningsarbejde sammen med dig  

og din bestyrelse med alt fra udvikling  
af strategi og lokale partnerskaber og  

medlemsengagement.

Få rådgivning omkring rekruttering og 
udvikling af bestyrelsens kompetencer  

og samarbejde eller inspiration til at folde 
medlemsdemokratiet ud. Måske skal du blot 

have et godt råd til at forstå NPS’en eller 
inspiration til udvikling af forretningsorden 

eller bestyrelsens årshjul. 

Rådgivning og foreningsudvikling er  
vores kernekompetence. Kontakt din  

konsulent, så er du allerede godt i gang.  
Se mere på Coopforum.dk

STYRK DIN BUTIK og relationen til med-
lemmer, kunder og borgere, så butikken 
bliver et naturligt omdrejningspunkt i 
byen.  

Kurset er for bestyrelser og uddelere, 
som vil i gang med at udfolde rollen som 
ambassadør i byen og arbejde for, at bu-
tikken bliver mere end et sted, kunder og 
medlemmer gør deres indkøb. Vi arbejder 
med partnerskaber, etablering af nye 
samarbejdsrelationer til foreninger, kul-
tur og erhvervsliv. Målet er at styrke fæl-
lesskabet i byen, engagere medlemmerne 
og give butikken en naturlig rolle, enten 
som initiativtager og projektleder eller 
som seriøs samarbejdspartner i andre 
projekter. 

BUTIKKEN SOM 
BYENS SCENE

MÅLGRUPPE

Bestyrelsesmedlemmer gerne sammen 
med butikkens uddeler eller varehuschef. 

DIT UDBYTTE

· Vi arbejder med målsætninger for  
 butikken som byens scene – hvad giver  
 mening i vores by?

·  Inspiration til naturlige og nye sam- 
 arbejdsrelationer – hvem inviterer vi til  
 et opstartsmøde? 

·  Få konkrete redskaber til opstart af  
 initiativer på egen hånd

· Vidensdeling og drøftelse af mulig- 
 hederne for at få succes – hvad kræver  
 det af os?

Erik Lindholt 
Andersen

Trine Ørnebjerg 
Pedersen

Malene  
Brandt

Signe Mie  
Jensen

Claus  
Jespersen
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NPS FOR  
BESTYRELSER 

KUNDERNE HAR TALT!

Tine Ørnebjerg  
Pedersen

Konsulent og projektleder på strategiske 
udviklingsprojekter i Coop amba  

og i Coop Danmark A/S. 
Flere års erfaring fra dagligvarehandlen, 

udvikling af bestyrelser samt kunde- 
oplevelser, events og butiksmarkeds-

føring både i og uden for Coop.

MÅLGRUPPE

For medlemmer af butiks-, brugsfor-
eningsbestyrelser og ansatte i Coops 
butikker. Det er en fordel, hvis I deltager 
minimum to fra samme bestyrelse. På 
den måde er I rigtig godt klædt på til at 
tage kursets erfaringer med hjem til 
resten af bestyrelsen samt til uddeler.

DIT UDBYTTE

· Du bliver fortrolig med NPS-  
 værktøjet ift. at arbejde med at  
 styrke kundeloyaliteten 

· Find og udvælg de indsatsom- 
 råder blandt målingens mange   
 spørgsmål, der kan medvirke til at  
 forbedre kundernes loyalitet

· Fokus på initiativer til aktiviteter,  
 som kan bidrage til at engagere og  
 skabe gode kundeoplevelser

På kurset skal du arbejde med din 
egen butik og dens nyeste NPS 
resultat. Glæd dig til en aften som 
veksler mellem oplæg, opgaver og 
diskussioner i plenum.

LÆR AT FORSTÅ OG BRUGE NPS som 
værktøj til at øge kundeloyaliteten i 
butikken. 

Loyale kunder handler oftere i vores 
butikker, og de køber mere! Det er der-
for relevant for bestyrelsen at forstå og 
anvende NPS-værktøjet, som er Coops 
kundeloyalitetsmåling. NPS-målingen 
foretages to gange årligt, og resulta-
terne foreligger i maj og i november, 
hvor butikkerne efterfølgende anven-
der målingen som ledelses- og målsty-
ringsværktøj. 

Målingen fortæller om medlemmernes 
mening og interesse for butikken i 
lokalområdet, hvilket er vigtig og rele-
vant viden for bestyrelser, uanset om 
du er fra en Coop-ejet butik eller fra 
en selvstændig brugsforening.  

LYT TIL  
KUNDEN  
OG SKAB  

RESULTATER

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram  
Kl. 17.30–kl. 21.30

Mandag 14. maj 2018 
Kvickly, Varde

Tirsdag 29. maj 2018
Hotel Niels Juel, Køge

Onsdag 20. juni 2018
Stoholm Fritids-  
og kulturcenter

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram  
kl. 17.00-21.30 

Mandag 29. okt. 2018
Durup Hallen,  
Roslev

Tirsdag 30. okt. 2018
Kulturhuset Leopold,  
Karise



20

21

Crowdfunding-agent

Vil du være med til at finde det nye Thiese eller Søris som 
crowdfunding-agent? Hvis vi for alvor vil være sammen om 
bedre mad, er det nødvendigt, at Coop finder, udvikler og arbej-
der sammen med de rigtige leverandører. Med Coop Crowdfun-
ding inviteres Coops medlemmer med på denne rejse. Og som 
Crowdfunding-agent er du den lokale kapacitet, der finder og 
udvælger relevante fødevareprojekter i dit distrikt, som vi kan 
udvikle sammen. Som agent får du udvidet indsigt i Coop 
Crowdfunding og får mulighed for at støtte lokale producenter. 
Store som små. Du skal blive Crowdfunding-agent, hvis du er 
interesseret i fødevarer, produktudvikling og iværksætteri.

Brænder du for at fortælle andre om Coops mange spændende  
projekter, historien og vores fælles mærkesager og værdier?  
Og har du lysten, tiden og viljen til at udvikle dig som fortæller?  
Så skal du måske søge ind på et af sporene i Storyteller Akademiet. 
Coops Storyteller akademi er netop for dig, som vil bidrage til at 
engagere endnu flere medlemmer i og omkring Coop og de lokale 
butikker – vores fælles brugsforeningsbevægelse.

EN STORYTELLER ER  
EN FORTÆLLEKUNSTNER

At være Storyteller handler om, 
at brænde for et særligt bud-
skab og give det liv ved hjælp af 
simple virkemidler som ord, lyd 
og billeder samt en god portion 
improvisation. 
Det gælder om, at tilhørerne 
bliver begejstre – at de for  
alvor kan mærke historien og 
din passion. Det er ægte for-
tællekunst.

FLERE MÅDER AT VÆRE  
STORYTELLER PÅ I COOP 

På Storyteller akademiet vælger du dig ind på et fortæl-
leområde du særligt brænder for. At melde sig til Storytel-
ler Akademiet handler om at gennemgå et uddannelses-
forløb, som gør dig i stand til at formidle på forskellige vis 
alt efter, hvor du er bedst. Er det på den store scene i den 
større forsamling? Eller i den mindre forsamling? Måske 
har du det bedst med at være formidler i butikken over for 
to-tre kunder eller fx på de sociale medier. Sammen finder 
vi den rigtige vej. Nogle spor på Storyteller akademiet vil 
have et begrænset antal pladser og stiller særlige krav til 
deltagernes medvirken.

DU ER SELV EN  
AKTIV DRIVKRAFT

Som storyteller er det vigtigt,  
at du er en aktiv drivkraft, da  
du selv er med til at plan-
lægge, hvor og hvem du skal 
tale for. Til gengæld får du 
muligheden for at gennem-
føre et målrettet uddannel-
sesforløb, som gør dig dygti-
gere som fortæller og bi- 
drager til at engagere med-
lemmerne på forskellig vis. 

Coop-andels-
formidler

Coop er ejet af medlem-
merne - vi er en værdi-

drevet andelsbevægelse, 
som siden 1866 har haft et 
mål om at forbedre dan-
skernes madkultur og give 
kunderne en mulighed for 

at få sundere dagligvarer. I 
dag kalder vi det for: »Sam-

men om bedre mad«.

Ansvarlighed har stået på dags-
ordenen i forskellige sammen-
hænge med alt fra Änglamark 
produkter til Samvirke eller fx 
den kendte kostpyramide fra 

1970’erne. Vi lærer tusindvis af 
skoleelever, at lave mad med Go-
Cook. Vi var pioner, da vi indførte 
økologi i supermarkederne, og vi er 
gået foran, når det gælder mad-
spild og at forbyde skadelige kemi-
ske stoffer i fødevarer og embal-
lager. Mange ved det allerede, men 
undersøgelser viser, at jo yngre 
man er, jo mere i tvivl er man om, 
hvad Coop står for. 

Mange flere skal kende til vores 
fantastiske historie, ejerformen 
og ansvarlige handlinger. Meld dig 
som Coop andelsformidler, hvis 
du vil være med til at engagere 
mange flere medlemmer i de gode 
Coop-historier. 

Kaffeambassadør

Som kaffeambassadør bliver du Coops 
kaffeekspert. Du lærer om dyrkningsme-
toder, kaffesorter og brygning, samtidig 
med at du får unik indsigt i projektet i 
Kenya, så du med kaffe som omdrej-
ningspunkt bliver i stand til at engagere 
dine medlemmer i de mange gode histo-
rier, der knytter sig til projektet. 
Du skal blive kaffeambassadør, hvis du er 
interesseret i Coop, kaffe og ACR – at 
formidle den ansvarlige kaffehistorie fra 
Kenya til flere.

Storyteller Akademiet skal blive til mere

Formålet i år er så småt at komme i gang med at uddanne de første 
Storytellere. At vi får erfaringer med formen, emnerne og i hvor høj 
grad medlemmerne finder det interessant. Formålet med Storyteller 
Akademiet er at engagere medlemmer i og omkring Coop. Ambitionen 
er, at Akademiet i de kommende år løbende skal udvikle sig med nye 
fortællingstemaer og understøttende kurser.

STORYTELLER  
AKADEMIET 2018

Modellen beskriver trin for trin, hvor-
dan et rekrutterings- og uddannelses-
forløbet i Storyteller Akademiet 
eksempelvis kan se ud – fra ansøg-
ning til storyteller. Behovet for uddan-
nelse målrettes og tilpasses de 
enkelte spor med udgangspunkt i det 
aktuelle behov og din personlige 
udviklingsplan.
1-2 gange årligt og efter behov 
annonceres via nyhedsbreve etc., 
hvordan og hvornår man kan ansøge 
om optagelse på Storyteller Akade-
miet og de forskellige forløb.

SÅDAN KOMMER DU MED

1. INDSEND DIN ANSØGNING

2. INTRODUKTION til storyteller-  
forløbet og rekruttering til de  
forskellige spor 

3. UDDANNELSE og udvikling af dit 
personlige træningsforløb. Din 
basisviden kommer på plads, og du 
kommer fx på kursus i retorik og 
fortællekunst, video og sociale 
medier m.v.

4. ENGAGERING – Du finder min.  
3 steder, hvor du kan engagere så 
mange som muligt 

5. REFLEKSION – Vi mødes igen og 
udveksler læring og erfaring sammen

Nicolai  
Jæpelt

Flemming
Jørgensen

Karsten  
Toksvig

Kasper Kent,  
Rhetor

Karsten  
Thomsen

Carsten  
Lingren

Lone  
Bygwraa

VI ER MANGE, DER VISER VEJ TIL 
EN GOD STORYTELLING

Du kan bliveNyhed Du kan blive

Sammen kan vi!

Du kan blive

SAMMEN  
ENGAGERER VI  

MEDLEMMERNE I 
COOP OMKRING DEN 
GODE FORTÆLLING

STORYTELLER   AKADEMIET

Indflydelse

Ærlighed

Omtanke

Nytænkning

 COOP 
VÆ

R
D

IE
R
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EVALUERING STYRKER BESTYRELSEN
HVORDAN KAN I DYGTIGGØRE OG STYRKE jeres besty-
relse i det daglige arbejde og sikre, at bestyrelsen fort-
sat udvikler sig og bidrager med værdi til butikken og 
foreningen? Et af svarene er at gennemføre en besty-
relsesevaluering.

Med afsæt i bestyrelsesevalueringen som et dialog-
værktøj sætter dette webseminar fokus på, hvorfor 
man skal lave bestyrelsesevaluering, hvordan værktø-
jet konkret bruges,og hvordan der kan arbejdes med 
forståelsen og brugen af resultaterne i det løbende be-
styrelsesarbejde. 

DIT UDBYTTE

· Forståelse for, hvorfor evaluering er vigtig i bestyrelsesarbejdet

· Introduktion til brugen af bestyrelsesevaluering som  
 et dialogværktøj 

· Inspiration til, hvordan resultaterne kan anvendes til  
 at styrke og dygtiggøre bestyrelsen 

MÅLGRUPPE

Webinaret henvender sig særligt til formænd i butiksbestyrelser 
og brugsforeningsbestyrelser, som søger inspiration til arbejdet 
med at udvikle og styrke bestyrelsen.

TID OG STED
Mandag 28. maj 2018.
Kl. 16.30-17.30

BLIV KLOGERE, NÅR DET PASSER DIG

KOM PÅ 
WEBINAR  
I COOP

I COOP ANVENDER VI WEBINAR som platform som 
supplerende kursustilbud, hvor du kan blive klogere 
hjemme fra sofaen. I samarbejde med WeLoveVideo 
gennemfører vi i 2018 en række spændende webi-
nars. Som noget nyt afholder vi webinarerne fra et 
særligt indrettet studio, og med en teknik, der gør 
det nemt at deltage. Vi sætter dermed optimale 
rammer for at give dig den bedste læring. 

Her får du en oversigt over de første webinars. 
Yderligere er på tegnebrættet og vil blive annonce-
ret løbende hen over året. For alle webinars gælder 
det, at der bliver nem adgang til at være i dialog 
med oplægsholderen undervejs. 

DE NYE PERSONDATAREGLER
VI STILLER SKARPT PÅ, hvad det er vigtigt at vide om 
håndtering af persondata, når den nye persondata-
forordning træder i kraft 25. maj 2018.

Du får gode råd om, hvad du som medlemsvalgt 
skal være særligt opmærksom på, når du modtager 
og anvender persondata, hvor længe du må opbe-
vare persondata, og hvordan du sletter data på en 
sikker måde, når den lovlige anvendelse ophører.  
Du vil endvidere få viden om dit ansvar som data-
ansvarlig i forhold til de registreredes rettigheder.

SAMLET  
OVERSIGT  

OVER 
WEBINARS

PODIO – BESTYRELSENS DIGITALE  
MØDEPLATFORM
FLERE OG FLERE BESTYRELSER bruger Podio i deres arbejde. 
På webinaret bliver du introduceret til platformens mange 
fordele, og du vil få en række tips til brugen af Podio i det 
løbende bestyrelsesarbejde.

Jacob Høgild 

Er Head of Business Research hos 
People & Performance, hvor han 
primært arbejder med analyser i  
organisationer, herunder bestyr- 
elsesevalueringer. Jacob har stor 
erfaring med at identificere den  
vigtige viden og fastlægge,  
hvordan viden omsættes til  
vigtige handlinger. 

Kim Bruhn

Medlem af bestyrelsen i Kvickly Odder 
a.m.b.a. samt indehaver af BRUHN 
Grafisk ApS. Kim er superbruger på 
Podio – og bestyrelsen i Kvickly Odder 
a.m.b.a bruger aktivt platformen.  

Lars Aarup

Analysechef i Coops 
Cosumer Insight

TID OG STED
Onsdag 21. marts 2018 . Kl. 17.00-18.00

TID OG STED
Tirsdag 17. april 2018.  
Kl. 17.00-18.00

YDERLIGERE WEBINARS PÅ PLAKATEN I 2018

· Et afsæt til fremtiden – om vores historie

· Læs og forstå bestyrelsesrapporten

· Coop app – nyt værdiskabende bestyrelsesværktøj

· Den nye andelsbevægelse 2.0

Du vil møde

Advokat Majken Skovgaard, BA,  
projektleder Camilla Edens, Coop 
Teknologi, jurist Jacob Voetmann, 
Coop Legal, og juridisk konsulent  
Jette Nielsen, Foreningssekretariatet.

TID OG STED
Mandag 7. maj 2018.
Kl. 17.00-18.00

VIDSTE DU? 
SJOVE OG PUDSIGE FAKTA om danskernes forbrugsmønstre.
Lars Aarup fortæller om sjove og pudsige træk fra danskernes 
vaner, når det gælder forbrug. Vidste du for eksempel, at søn-
derjyderne spiser 15% mere kål end resten af befolkningen? Og 
hvor i landet, tror du, at man drikker mest vin?

Lars Aarup fortæller også om, hvordan Consumer Insight ar-
bejder med den unikke viden, Coop har adgang til via medlem-
mernes anonymiserede indkøb.
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Anette Prehn

Er sociolog, facilitator, foredragsholder  
og forfatter til fem bøger om  

hjernens spilleregler. 
Hun opdagede for ca. 10 år siden, at hjernen 

følger bestemte spilleregler, der har stor 
betydning for menneskers sociale samspil 

– men at stort set ingen kender disse. Og at 
selv de mennesker, der vist nok har hørt om 
spillereglerne, ikke nødvendigvis ved, hvor-

dan de skal bruges. Det er Anette Prehns 
ambition at lave fremragende, jordnær 

videnskabsformidling, og det gør hun bl.a.  
i sin Hjernesmart-trilogi, der inkluderer 

»Hjernesmart ledelse«. 
Læs mere påhjernesmart.dk

MÅLGRUPPE

Medlemmer af butiks-, brugsfor-
eningsbestyrelser og ansatte i Coops 
butikker. 

DIT UDBYTTE

· Lær at bruge hjernens spilleregler,  
 når du kommunikerer og engagerer  
 din bestyrelse

· Indsigt i, hvordan hjernen kan   
 spænde ben for kommunikation,  
 forandringer og læring

· Tramp nye stier i hjernen – få viden  
 til at ændre på uhensigtsmæssige  
 vaner

Glæd dig til en spændende aktiv  
foredragsaften, hvor du får indblik  
i hjernesmart kommunikation. 

HJERNESMART

KOMMUNIKATION 
I BESTYRELSEN
BRUG VIDEN OM HJERNENS SPILLEREGLER 
til at fremme en større gensidig forstå-
else og et endnu bedre samspil.

Al vellykket kommunikation forudsæt-
ter, at vi kan sætte os i den andens sted. 
Hjerneforskningen viser, hvor svært det 
kan være – og hvorfor vi er tilbøjelige til 
at se og høre dét, vi plejer, selv når vi 
aktivt prøver at gå i den andens sko. 
Hjernen følger bestemte spilleregler, 

men meget få kender og mestrer dem. I 
hjernens maskinrum finder vi imidlertid 
nøglen til, hvordan vi styrker relevante 
vaner og svækker de mere uhensigts-
mæssige, når vi kommunikerer, lærer 
nyt og indgår i forandringer. Oplægget 
inviterer til hjernesmart samspil og 
tackling af indgroede vaner.

SOCIALE  
MEDIER

LÆR AT LAVE VIDEO TIL

Spring ud som mobilvideofotograf. Det eneste, du har brug  
for, er din telefon eller din iPad samt nogle få enkle tips. Lær  
at lave korte og effektive videoklip af events og aktiviteter, 
som andre kan få glæde af. Og lær, hvor let video kan blive 
uploadet på sociale medier – hurtigt og direkte fra mobilen.

»VIDERE MED VIDEO PÅ SOCIALE MEDIER – AVANCERET«
er et praktisk kursus, hvor vi kommer ind på, hvordan du kan 
engagere dine brugere endnu mere på de sociale medier.

KURSUSFORM

Hvert kursus er bygget op om 2 moduler, 
hvor første mødedag foregår på Severin 
Kursuscenter. Undervisningen bliver en 

veksling mellem oplæg, øvelser og gennem-
syn og efterkritik. Andet modul foregår 

online – LIVE – hvor du hjemmefra(!) kan 
følge undervisningen og også her skal lave 

mindre øvelser, kan stille spørgsmål, se 
andres eksempler, etc. Imellem de 2 modu-
ler skal du selv lave nogle videooptagelser 

fra en relevant aktivitet.

Rune Michelsen

Partner i WeLoveVideo.
Han har siden 2000 har beskæftiget sig 
med web-tv og video på sociale medier. 

Journalist og journalistisk lektor (Center for 
Journalistik, Syddansk Universitet). 

Rune har produceret mere end 500 web-
tv-produktioner, holdt talrige oplæg, kurser, 

workshops og strategidage for adskillige 
store danske medier, virksomheder og 

organisationer om onlinevideo.

DELTAG I EN  SPÆNDENDE, AKTIV FOREDRAGSAFTEN

AVANCERET KURSUS

MÅLGRUPPE

Deltagelse forudsætter, at du har 
indledende erfaring med at bruge din 
mobil/ tablet til at optage og redi-
gere. Du skal medbringe en 
smartphone eller iPad på kurset og 
have installeret et par apps inden 
kursusstart (mere info følger).

DIT UDBYTTE

· Byg oven på de færdigheder, du allerede har  
 tilegnet dig via tidligere kursus og/ eller egne  
 praktiske erfaringer. Du har sikkert allerede lavet  
 små produktioner, redigeret lidt på mobilen og fået 
  indblik i, hvad mobilvideo kan. MEN - nu vil du være  
 en mere  avanceret bruger. Lær eksempelvis at  
 sætte et godt videoindslag eller klip sammen samt  
 arbejde med tekster. Derudover opdatering  på alt  
 det gode ekstraudstyr, der findes på markedet.

»LÆR AT LAVE VIDEO TIL SOCIALE MEDIER – GRUNDKURSUS« 
er et praktisk kursus, hvor du lærer at optage, redigere 
og publicere videoproduktioner med mobilen. 

DIT UDBYTTE

· Du får tips og tricks til at producere 
 »de rigtige« optagelser og de gode 
 klip – og får indblik i genrer og  
 formater, der virker godt hos  
 modtagerne. 

MÅLGRUPPE

For medlemmer af butiks-, brugsforeningsbestyrelser 
og ansatte i Coops butikker. 
Deltagelse forudsætter, at du har mod på at lære at 
bruge din telefon eller iPad som et minivideokamera. 
Desuden at du medbringer en smartphone eller iPad 
på kurset, og at du er en rimelig fortrolig mobilbruger

GRUND- KURSUS

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 17.00–kl. 21.00

Onsdag 21. marts 2018
Severin Kursuscenter, 
Middelfart

Mandag 9. april 2018
København

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 10.00–kl. 16.00 

Online:  
Se coopforum.dk  
for mere info.

VIDEO OG SOCIALE MEDIER BASIS
Lørdag 7. april 2018
Severin Kursuscenter, Middelfart

VIDEO OG SOCIALE MEDIER BASIS
Onsdag 18. april 2018 
Webinar

VIDEO OG SOCIALE MEDIER AVANCERET
Lørdag 8. sept. 2018
Severin Kursuscenter, Middelfart

VIDEO OG SOCIALE MEDIER AVANCERET
Onsdag 3. okt 2018 
Webinar
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Jens Peter Schytte

Formand i butiksbestyrelsen i  
LokalBrugsen Vorrevangen og medlem  

af Coops Landsråd.
 Ejer af Biopro.biz - konsulentvirksomhed 
med speciale i arbejdsmiljø, trivsel samt 

ledelse og personaleudvikling. 
Har udviklet, iværksat og gennemført 

 aktiviteter om fx økologi, Foodfestival, 
fælles spisning »Sammen om bedre mad« 

med over 200 deltagere. Lokale events 
foran egen butik med og uden kameler  

– en hoppeborg udformet som en  
madpyramide – en ladcykel til events  

og meget meget mere. 

Andreas Pinstrup 
Jørgensen

Cand.scient.soc fra Københavns Universitet 
og Yale University med speciale i økonomisk 
sociologi. Arbejder til dagligt som analytiker 

hos tænketanken Cevea. Udgiver i marts 
bogen »Del og Hersk – Medarbejdereje 

 som vejen til en sund økonomi«  
(ved redaktionens afslutning  

var titlen ikke fastlagt).

MÅLGRUPPE

Medlemmer af brugsforenings-, 
butiksbestyrelser og ansatte, udde-
lere/varehuschefer. Kom alle fra 
bestyrelsen – så er I flere om at se 
det samme, når I skal udvikle og 
gennemføre idéen – sammen. Du er 
også velkommen til at tage et med-
lem med på kurset. Vi håber på, at vi 
har et idéerigt stjernemix bestående 
af unge/studerende, eksterne sam-
arbejdspartnere, kunder og idéerige 
bestyrelsesmedlemmer i Coop m.fl.

MÅLGRUPPE

Medlemmer af brugsforenings-, 
butiksbestyrelser og ansatte i Coops 
butikker. 

DIT UDBYTTE

· Få overblik over nye kooperative  
 strømninger i lande syd for den 
 danske grænse 

· Forstå, hvad vi i Danmark kan lære  
 af internationale erfaringer på   
 området. 

· Lær, hvordan forskellige former for  
 kooperativ virksomhedsdrift kan  
 skabe en mere konkurrencedygtig  
  dansk økonomi

· Vær med til at udtænke måder, den  
 danske kooperative model kan   
 udvikles til det bedre

DIT UDBYTTE

· Værkstedet bugner med redskaber til at  
 gå fra idé til handling. Først og fremmest,  
 at du lærer at holde fokus på dine tanker  
 og idéer – og hvordan de præsenteres for   
 interessenter (de øvrige i butiksbestyrelsen,  
 uddeler/varehuschefen, de ansatte,  
 medlemmerne m. fl.). 

· Lær om involvering, partnerskaber og   
 uddelegering. Få styr på, hvem aktiviteten  
 henvender sig til, og hvordan den markeds- 
 føres. Er målgruppen kendetegnet ved de   
 unge kunder/studerende, børnefamilier,   
 seniorerne, eller måske et mix af forskellige 
 grupper og aldre? 

· »To-do listen« er lang, når du skal plan-  
 lægge den gode butiksaktivitet. Få over-  
 blikket over, hvordan du forholder dig til   
 love, regler, retningslinjer for aktiviteten,   
 økonomi, evt. ansøgning af innovations- 
 puljen, opfølgning osv.
         
Efter en inspirerende og aktiv lørdag sender vi 
dig hjem med en køreplan til en aktivitet, der 
er lige til at rulle ud. Det hele begynder med en 
tilmelding – så er du i gang.  

»Aktivitetsværkstedet« holder åbent med inspiration og støtte 
for dig, der har ideen til en butiksaktivitet, som du brænder helt 
vildt for at få kickstartet, udviklet og gennemført.

 3-2-1…NEDTÆLLINGEN TIL DIN NÆSTE 

BUTIKSAKTIVITET  
ER I GANG!

NYE STRØMNINGER – ET NYT 
KOOPERATIVT EUROPA? 

DE DEMOKRATISKE OG KOOPERATIVE virk-
somheder er internationalt set kommet 
styrkede ud af finanskrisen og oplever 
en opblomstring i vestlige lande verden 
over. Meget tyder nemlig på, at andels-
virksomheder og kooperativer kan no-
get, som konventionelle virksomheder 
ikke kan. De er eksempelvis mere stabile 
med hensyn til beskæftigelse og øko-
nomi end andre virksomhedsformer. 

 
90’erne og 00’erne bliver af mange set 
som årtier, der markerer de danske ko-
operativers endeligt. Den danske andels-
bevægelse stagnerede i sit demokratiske 
projekt og var før finanskrisen helt ved 
at afmontere sine demokratiske princip-
per. Men nu synes pendulet at være 
vendt. Danske andelsvirksomheder kom 
stærkt gennem krisen og tilbyder for-

brugerne noget, andre virksomheder 
ikke kan tilbyde: Reel deling af ejerskab 
og indflydelse. Men syd for grænsen fin-
der, vi nye spændende kooperative ideer 
som måske kan være med til at revolu-
tionere måden, vi tænker kooperativ 
virksomhedsdrift på i fremtiden.  

Glæd dig til en aften, hvor vi undersø-
ger den nye kooperative bølge i Europa, 
samt hvordan den giver et konsistent 
svar på den nye deleøkonomiske for-
dring. En aften, som veksler mellem 
oplæg og deltagelse i workshops, hvor 
vi udfordrer hinanden på vores idéer 
om kooperativ virksomhedsdrift og får 
opbygget en forståelse af, hvordan de-
mokratisk virksomhedsdrift er fremti-
den og ikke fortiden for danske virk-
somheder.

En bølge af nye kooperative initiativer skyller ind over Europa. 
Hvad kan vi lære i Danmark?

GLÆD  DIG TIL DEBAT, FOREDRAG  OG WORKSHOPS

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 09.30–kl. 16.00

Lørdag 3. marts 2018 
Fængslet, Horsens 
 

Lørdag 10. marts 2018 
Designmuseet, 
København

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 17.00–kl. 21.00

Tirsdag 11. sept. 2018 
København

Onsdag 19. sept. 2018 
Severin Kursuscenter, 
Middelfart
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Ulrik Holskov

Mind The Customer. 
Som er ekspert i fokusgrupper  

og facilitering af disse og endvidere 
bidrager til facilitering af den  

efterfølgende workshop.

Nicolai Jæpelt

Projektleder i Coops forening. 
Tidligere iværksætter og underviser, der 

gennem de sidste 10 år har arbejdet 
med mad og frivillighed. 

Malene Brandt

Afdelingschef i Coops forening. 
 Mange års erfaring med forenings- 

udvikling og frivillighed fra flere lands-
foreninger og et frivilligcenter.  

MÅLGRUPPE

Der er plads til 30 deltagere. Der kan 
derfor maksimalt deltage to bestyrel-
sesmedlemmer samt en uddeler/andet 
personale fra samme bestyrelse/butik.

DIT UDBYTTE

· Få indsigt i, hvad der driver  
 frivilligheden i Danmark

· Lær at bruge madmanifestet til at skabe  
 engagement og involvere  medlemmerne

· Få afdækket mulighederne for at skabe  
 et bæredygtigt frivilligmiljø om din butik 

Glæd dig til et spændende og interaktivt 
værkstedskursus, hvor du er i centrum.   
Vi arbejder casebaseret – forvent ca.1-2 
timers forberedelsestid før kurset.

DIT UDBYTTE

· Du kommer til at overvære to små  
 fokusgrupper diskutere og teste  
 en række konkrete idéer til aktivi- 
 teter. Rent praktisk sker det, ved at  
 du og resten af kursusdeltagerne  
 ser fokusgruppen på storskærm i  
 et særskilt lokale

· Du får mulighed for at bidrage med  
 forslag til idéer, der skal testes i  
 fokusgruppen

· Med afsæt i det, du så og hørte,   
 kommer du og resten af kursisterne  
 til at arbejde med spørgsmålene:

Hvad kan vi lære af grupperne? 

· Hvad skaber engagement, og er  
 der nogle veje/tendenser i, hvad  
 butikkerne kan gøre for at skabe  
 mere engagement blandt med- 
 lemmerne? 

Hvordan kan vi bruge  
medlemmernes ideer? 

· Konkret liste over aktiviteter, du  
 kan gå hjem og omsætte til  
 engagement i din forening

Af hensyn til muligheden for at  
gennemføre live fokusgrupper,  
finder kurset sted på hverdage i 
dagtimerne. 

MÅLGRUPPE

Kurset er til dig, der ønsker at gøre en 
forskel lokalt. Det henvender sig til 
bestyrelsesmedlemmer i butiksbesty-
relser og brugsforeninger, ansatte i 
butikkerne og særligt interesserede 
medlemmer.

ER DU GOD TIL AT LYTTE – og kan du læse 
mellem linjerne? Så kom og vær med til at 
omsætte input fra live-fokusgrupper. Fo-
kusgrupperne kommer til at handle om at 
teste en masse idéer af på medlemmer – i 
forhold til hvad der kan engagere dem. Den 
viden kan du på stedet omsætte til konkret 
handling i din bestyrelse, hos din butik.

BRUG MADMANIFESTET 

TIL AT INVOLVERE OG 
ENGAGERE LOKALT

I COOP ER VI SAMMEN OM BEDRE MAD. Men 
hvad betyder det for din butik, og hvordan 
kan du bruge madmanifestet til at bringe 
kunder og medlemmer tættere på dig og 
din butik? Sammen er vi mere end hver 
for sig. Det gælder både, når man skal 
engagere medlemmer, og når vi på dette 
kursus arbejder med dine lokale udfor-
dringer. Du vil få inspiration til, hvordan 
du kan involvere dine medlemmer og 
skabe strategiske partnerskaber, der bi-
drager til butikken, styrker den lokale 
sammenhængskraft og løfter vores mis-
sion om at være sammen om bedre mad. 

FOKUSGRUPPER 
DER SKABER 

ENGAGEMENT
For dig, din bestyrelse og dine medlemmer. 

Vil du være med på en kigger? 

LYT TIL  MEDLEMMERNE  – LÆR AT SKABE  ENGAGEMENT

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:
Kl. 9.00-16.30

Tirsdag 6. marts 2018 
Roskilde

Torsdag 8. marts 2018 
Silkeborg

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 17.30–kl. 21.30

Tirsdag 24. april 2018
Severin Kursuscenter, 
Middelfart

Onsdag 25. april 2018
København
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COOP APP 
– nyt værdiskabende bestyrelsesværktøj  

til at engagere medlemmer
LANCERINGEN AF NYE digitale forenings-
funktionaliteter i Coop app giver, sam-
men med forretningsfunktionaliteterne, 
bestyrelserne og deres butikker nye 
spændende muligheder for at engagere 
og involvere medlemmerne samt skabe 
værdi for butikken.

 
På dette kursus arbejder vi samlet med 
både forenings- og forretningsfunktiona-
liteterne i Coop app. Vi træner i brugen af 
QuickCoop, hvor funktionaliteterne i 
Coop app’en administreres. Vi sætter fo-
kus på, hvordan der skabes bedst mulig 
synergi gennem en samlet koordinering 
mellem foreningen og forretningen i bru-
gen af de nye muligheder. 

Det er en forudsætning for deltagelse, 
at både bestyrelsen og butikken er re-
præsenteret, samt at du medbringer en 
smartphone.

LÆR AT  
ENGAGERE DINE  

MEDLEMMER MED  
COOP APP’EN!

MÅLGRUPPE

Medlemmer af butiksbestyrelser og 
brugsforeningsbestyrelser samt de 
respektive butiksledelser. 

MÅLGRUPPE

Medlemmer af Landsrådet.

UDDANNELSESDAGEN 

Finder sted i det jyske 
lørdag 2. juni 2018 kl. 10.00–16.00  
Nærmere information med specifikt 
program oplyses primo 2018 til 
Landsrådet.

DIT UDBYTTE

· Introduktion til Coop app og QuickCoop 

· Inspiration og dialog om, hvordan man  
 bedst muligt anvender værktøjerne

· Konkret træning i brugen af QuickCoop 

· Inspiration til konkrete nyheder / 
 »polls« (spørgsmål og svarfunktio- 
 naliteten)/aktiviteter

· Tjekliste for det videre samarbejde 
 mellem bestyrelse og butik vedr. brug  
 af funktionaliteterne

Kurset er handlings- og dialogorienteret 
med fokus på konkret brug af 

 QuickCoop / Coop app.

Henrik Debel Hansen

Butikspartner, Service Desk
Forhenværende uddeler med lang praktisk 

erfaring fra bl.a. butik og bagland. Mange års 
erfaring med bestyrelsesarbejde og arbejde 

med frivillige i såvel Coop som eksternt.

Karsten Toksvig

Specialkonsulent
Cand.scient.pol med mere end 20 års 
erfaring med organisationsudvikling 
samt rekruttering og motivation af  

frivillige. Projektleder for udviklingen af 
de digitale foreningsfunktionaliteter.

LANDSRÅDETS 
UDDANNELSESDAG 2018

MØD NINA SMITH, formand for Foreningen 
Nykredit, der under overskriften »For-
eningseje i en markedsøkonomi« fortæl-
ler om, hvordan man bevarer demokra-
tiet og samtidig er en professionel 
organisation, som kan konkurrere på 
markedsvilkår. Hun giver endvidere ind-
blik i Nykredits rejse til og fra børsen.  
Efterfølgende får vi indblik i arbejdet 
med at skabe fælles fodslaw mellem en 

række af de store medlemsejede virk-
somheder, herunder Coop. 

Mogens Bjerre, lektor på Copenhagen 
Business School, har også sagt ja til at 
deltage. Han giver os sit bud på fremti-
dens detailhandel. Sluttelig kigger vi 
indad og sætter fokus, via workshops, på 
arbejdet med at finde formen på fremti-
dens landsrådsmøder.  

Lørdag 2. juni 2018 sætter landsrådets uddannelsesdag 
spotlys på fremtidens samarbejdsformer i  landsrådet og på 
fremtidens muligheder for medlemsejede virksomheder. 

SPOTLYS PÅSAMARBEJDS- FORMER

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 17.30–kl. 21.30

Tirsdag 27. feb. 2018
Aalborg Kongres-  
og kulturcenter

Torsdag 1. marts 2018
Hotel Niels Juel, 
Køge

Onsdag  2. maj 2018
Severin Kursuscenter, 
Middelfart

Tirsdag 15. maj 2018
Koldkærgård Konference-
center, Aarhus N

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Kursusprogram:  
Kl. 10.00-16.00

Lørdag 2. juni 2018
Jylland
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DU KENDER SIKKERT SAMVIRKES TRYKTE MA-
GASIN, måske får du bladets populære nyhedsbrev. 
Samvirkes univers er kendt for høj troværdighed og 
debatskabende journalistik. Vil du være med til at 
diskutere en del af de emner, som redaktionen er op-
taget af? 
 

HVAD KOMMER EFTER KØD?
Fremtidens mad. Kunne du tænke dig at sætte tæn-
derne i the impossible burger, der er helt uden kød 
– men ligner og smager som en klassisk burger? 
Kommer fremtidens frokost til at bestå af et 
stykke med GMO? Og vil insekterne nogensinde 
krybe op ad menukortet? Vores madkultur har i 
mange år lignet sig selv. Vi spiser frikadeller og 
kartofler, på samme måde som vores forældre 
gjorde det.  Men de seneste par årtier er der sket 
noget: Flere og flere opfatter madlavning som en 
pligt, og vi bruger flere halvfabrikata end nogen-

sinde før. Samtidig importerer vi nye smagspræ-
ferencer, når vi har været ude i verden, og super-
markederne har mere end dobbelt så mange varer 
på hylderne som for bare 20 år siden. Vi læser om 

store omvæltninger forude: Vi skal spise min-
dre kød og mere klimavenligt i fremtiden – 
og hvad med insekterne?

Kom og deltag i en spændende debat om 
fremtidens mad. Hvad kommer den til at 
bestå af? Hvem står bag komfuret? Og 
hvornår rammer fremtiden mon vores 

køkken?

VIDEN  DEBAT
for medlemmer

&

MÅLGRUPPE
Kurset er til alle Coops medlemmer og henvender sig særligt 
til dem, der har en holdning til, hvordan fødevarer skal pro-
duceres og forbruges. Deltagelse er gratis for medlemmer 
og inkluderer en let forplejning.

NYHED
OGSÅ FOR  

MEDLEMMER

PÅ TUR
KOM MED, NÅR DER INVITERES TIL MEDLEMSARRANGEMENT  
– DELTAGELSE ER GRATIS.

MÅLGRUPPE
For medlemmer af butiks-, brugs-
foreningsbestyrelser og ansatte i 
Coops butikker. Formen er et 
aktivt kursus, som indbyder delta-
gerne til at involvere sig i læringen. 
Vi anbefaler, at alle eller så mange 
som muligt fra samme bestyrelse 
tager med. Sammen er så meget 
bedre tanket op med ny energi til 
det hjemlige bestyrelsesarbejde.

SEVERIN 
SEMINAR 2018

VI SKAL ENGAGERE  
ALLE VORES MEDLEMMER…. 

Sådan lyder hovedoverskriften i Coops nye foreningsstrategi. 
På årets Severin seminar dykker vi sammen ned i strategien 
og tager fat på, hvordan du og din bestyrelse kan udvikle  
og skabe lokalt medlemsengagement. 

MEGET ER SKET, SIDEN DENGANG 
Severin Jørgensen sagde, »Vore med-
lemmer er som en samlet Hær, der gør 
os uovervindelige.« I dag er tilbuddene 
om at engagere sig i alverdens tilbud 
og foreninger talrige. Hvad motiverer 
og appellerer til nutidens travle men-
nesker i alle aldre? Men hvad siger 
medlemmerne? Hvad har de lyst til at 
engagere sig i i Coop? Og hvordan 
kommer man i gang med at skabe med-
lemsengagement?  
 
Glæd dig til en spændende konference-
dag, hvor vi taler om engagement og 
inspirerer med viden og værktøjer, som 

kan bidrage til jeres lokale engagement 
af medlemmerne. Og mon ikke der 
som altid er en overraskelse på Severin 
Seminaret, når læring, kreativitet og 
fællesskab går hånd i hånd med fokus 
på forening, forretning og 1,7 mio. 
medlemmer i Coop.

 
I år afholder vi to seminarer af en dags 
varighed to forskellige steder i Dan-
mark.

 
Læs mere på Coopforum.dk, når vi i 
løbet af foråret afslører flere detaljer 
om indholdet. Tilmeldingen åbner  
6. april 2018. 

Glæd dig til 

ÅRETS  
SEVERIN  
SEMINAR

hvor medlemmerne  
er i fokus

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Tilmelding fra
fredag 6. april 2018

Lørdag 29. sept. 2018
Jysk Musikteater, Silkeborg
 

Søndag 30. sept. 2018
Mogens Dahl Koncertsal, 
København 

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Se coopforum  
for mere info.

Torsdag 24. maj 2018 
Aarhus
 

Onsdag 30. maj 2018 
København
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KAN DU SMAGE, HVOR 

KAFFEN 
KOMMER FRA

BLIV KLOGERE PÅ KAFFE FRA HELE VER-
DEN OG LÆR AT LAVE DEN PERFEKTE KOP.
Formalet, hele bønner, kapsler eller instant 
kaffe. Hvad er din præference? Danskerne 
er det folkefærd, der drikker næstmest 
kaffe pr person. Faktisk drikker vi hele 18 
millioner kopper om dagen. Men kaffe er 
ikke bare kaffe. Eller er det? Og kan du 
smage forskel på kaffe fra Centralamerika 
og Asien. Eller smager dyr kaffe faktisk 
bedre end billig? Smag dig klogere og få et 
indblik i de udfordringer og muligheder, 
kaffebønderne i Kenya står over for. 

Vi begynder med at smage på verdens 
mange kaffer, før vi ender i Afrika, hvor vi 
med udgangspunkt i de afrikanske kaffer 
og Coops risteri i Kenya lærer at brygge 
den perfekte kop. 

Nicolai Jæpelt

Projektleder i Coops forening. 
Tidligere iværksætter og underviser,  

der gennem de sidste 10 år har arbejdet 
med mad og frivillighed. 

Frederik Schiøtz

Barista og Cupper. 
Kaffeekspert med omfattende  

erfaring med udvikling og tilsmagning  
af kaffeprodukter. 

MÅLGRUPPE
Medlemmer i Coop. Det henvender sig 
specifikt til dig, der drikker kaffe, og som 
vil være klogere på, hvad der er i koppen. 

DIT UDBYTTE

· Opgrader din viden om kaffe og  
 brygningsmetoder

· Få forståelse for de mange nuancer og  
 smage, som kaffe kan indeholde 

· Indblik i kaffebøndernes udfordringer  
 og muligheder med udgangspunkt i

 Coops risteri i Kenya

Glæd dig til en spændende og interaktiv 
kaffeseance, hvor vi smager, dufter og 
taler kaffe. 

VIL DU VÆRE  
MEDARRANGØR?

Vil du være med til at arrangere et kaffe-
kursus for medlemmerne i dit lokalområde? 

En unik mulighed for at tilbyde dine  
medlemmer en anderledes oplevelse.  

Vi stiller med fagfolkene, sørger for et let 
måltid mad samt masser af god kaffe.  

Du inviterer så mange medlemmer som 
muligt – Sammen kan vi…

KONTAKT:
Nicolai Jæpelt

Mail: nicolaijaepelt@coop.dk 
Telefon: 29 13 76 65

VIDEN  DEBAT
for medlemmer

&

MÅLGRUPPE
Medlemmer i Coop. 

VIL DU VÆRE  
MEDARRANGØR?

Vil du være med til, at arrangerer en 
videns- og debatarrangement for 
medlemmerne i dit lokalområde? Vi 
stiller med fagfolkene, sørger for et 
let måltid mad og du inviterer så 
mange medlemmer som muligt 
- Sammen kan vi…

KONTAKT: Lone Bygwraa
Mail: lone.bygwraa@coop.dk 
Telefon: 27 75 75 31

OM ØKOLOGI, 
MADSPILD OG 
EMBALLAGE

EMBALLAGE – BARE  
BRUG NOGET MERE!

Drop emballageforskrækkelsen, 
det er allerbedst for miljøet, hvis vi 
bruger mere emballage. At pakke 
bananerne i en tynd pose øger 
holdbarheden fra få dage til op til 
en uge – og lang holdbarhed er 
godt for miljøet, for madspild er et 
langt større miljøproblem end 
emballage. Men hvordan undgår vi 
så, at verdenshavene fyldes op 
med plast? Er vi gode nok til at 
sortere skraldet og genanvende? 
Og vil ny forskning give os bioned-
brydelig plastic? 

TID OG STED
Torsdag 20. sept. 2018, Odense
Se coopforum.dk for mere info.

ER ØKOLOGI  
FORTID ELLER FREMTID? 

Samvirke skabte stor debat, da magasinet skrev, 
at ’sprøjtegift er hverdagskost’ på forsiden. Dis-
kussionen om fordele og ulemper ved økologi 
bølger, samtidig med at stadig flere varer med det 
røde Ø kommer i forbrugernes indkøbskurve. Men 
er økologi fremtid eller fortid? Ja, for hvordan ser 
fremtidens bæredygtige fødevareproduktion 
egentlig ud? Hvis hverken økologi eller sprøjte-
gifte er svaret, hvad skal der så til? Hør en økolo-
gisk pioner, en begavet forsker og en repræsen-
tant fra daglivarehandelen diskutere, hvilke 
problemer der skal løses og hvordan. Hvad kan vi 
som almindelige forbrugere egentlig gøre for at 
støtte en mere bæredygtig fødevareproduktion? 

TID OG STED
Onsdag 19. sept. 2018, Kvickly Ry
Se coopforum.dk for mere info.

MADSPILD – KAN VI 
LÆRE AT SPISE OP?

Alt for meget mad ender i skralde-
spanden i stedet for i maven. I Dan-
mark går op mod 30 procent af maden 
tabt, og det er ikke kun middagsre-
sterne fra i går, der aldrig bliver spist, 
også ikke forarbejdede friske fødeva-
rer når aldrig frem til nogens tallerken. 
Hvem er de skyldige, og hvordan kan 
vi gøre problemet mindre? Og ville 
madspildet kunne mætte andre og 
mere sultne i verden? Kom og giv din 
mening til kende og bliv klogere på de 
overordnede problemer og de kon-
krete løsninger hjemme i køkkenet.
 
TID OG STED
Onsdag 5. sept., Roskilde
Se coopforum.dk for mere info.

VIDEN  DEBAT
for medlemmer

&

HVILKEN SLAGS FORBRUGER ER DU?
Skal vi undgå plastic, kan mindre madspild 
redde verden, er økologi overhovedet sun-
dere? Den danske forbruger kan hurtigt 
komme i tvivl om, hvad indholdet i indkøbs-
vognen gør ved klimaet, miljøet og bade-
vægten derhjemme.   

Ved en række debatmøder skal vi vende 
og dreje aktuelle tendenser i vores for-
brug. Vi sætter fokus på emner, som op-
tager medlemmerne, og med et panel 
bestående af førende fagfolk er målet 
med aftenen ud over en livlig debat 
også at høre medlemmernes forvent-
ninger til, hvordan butikkerne kan 
være med til at præge en udvikling 
mod bæredygtighed.

Alle er velkomne til arrangementet. Det 
eneste, du får brug for, er holdninger og lyst 
til at diskutere, hvad supermarkedet kan 
gøre, og hvad forbrugeren selv kan gøre 
hjemme i husholdningen.

Sammen kan vi sætte gang i vigtige dis-
kussioner om forbrug.

NYHED
OGSÅ FOR  

MEDLEMMER

NYHED
OGSÅ FOR  

MEDLEMMER

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

TID OG STED
Se coopforum.dk  
for mere info.

Uge 12. 
Brønby

Uge 18. 
Glud Nørby 

Uge 18. 
Varde  
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Undervisere

Coops foreningskonsulenter samt erfarne 
medlemsvalgte i landsrådet, butiks- 

bestyrelser og brugsforeninger.

INTROKURSUS

FÅ EN GOD START  
– I BESTYRELSEN  

OG I COOP 
VI ER GLADE FOR, at du har valgt at bruge 
dit engagement, dine kompetencer og 
din tid på bestyrelsesarbejdet i din lo-
kale butik. Din butik og din bestyrelse er 
en del af Coop, og den relation vil vi 
sætte fokus på, når vi inviterer dig til at 
deltage i introkursus.

KOM GODT FRA START. Allerede inden du 
deltager på kurset, har du chancen for at 
få viden og indsigt i Coop-bevægelsen. 
Det foregår digitalt via coop-elearning.
dk, og vi anbefaler varmt, at du har gen-
nemgået det forløb, inden du deltager på 
introkurset.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for kurset er nyvalgte 
medlemmer af butiks- og brugsfor-
eningsbestyrelser. Har du aldrig været 
på introduktionskursus, så er du 
naturligvis også velkommen.

PÅ KURSET FÅR DU

· Viden om Coop og kendskab  
 til ejerskabsformerne

· Indsigt i, hvordan du kan udfolde 
 dit engagement og kompetencer 

· Kendskab til roller og forventninger 
 i bestyrelsen

· Indsigt i, hvor du søger og får   
 oplysninger, der er relevante for dit  
 bestyrelsesarbejde 

· Kendskab til nogle erfarne 
  personer, der også er valgt af   
 medlemmerne 

· Kendskab til nogle af de personer,  
 der kan sparres med i forenings- 
 sekretariatet

· En god oplevelse sammen med  
 andre, der har engageret sig i en  
 bestyrelse

Vi afholder et introkursus i hvert 
distrikt i maj/juni måned. Kurset er 
tilrettelagt, så det veksler mellem 
korte oplæg, refleksioner og  
gruppearbejde.  

TILLYKKE MED VALGET SOM NYT LANDS-
RÅDSMEDLEM. Som landsrådsmedlem 
har du et særligt ansvar. Deltag i intro-
duktionsaftenen, hvor du vil blive klædt 
godt på til at påtage dig rollen som 
landsrådsmedlem samt til at deltage i 
det landsrådsmøde, som følger kort ef-
ter. Få viden om koncernen og de for-
skellige datterselskaber, så du på det 
bedst mulige grundlag kan bidrage til at 
træffe beslutninger i Danmarks største 
detailhandelskoncern. Glæd dig til at 
møde andre nyvalgte, Coops formand, 
landsrådsformand og foreningsdirektør.

ER DU NYVALGT I COOP?
Ud over at deltage i en introaften anbe-
faler vi, at du hurtigst muligt tilmelder 
dig nogle af de mange spændende kurser 
i kursuskataloget. De er alle gratis og 
har til opgave at klæde dig på til din 
rolle.

MÅLGRUPPE
Arrangementet henvender sig ude-
lukkende til nyvalgte landsrådsmed-
lemmer. Alle nyvalgte landsrådsmed-
lemmer forventes at deltage.

EN AFTEN  
MED FOKUS PÅ

· Beslutningsstrukturer i Coop

· Forventninger til landsråds- 
 medlemmer

· Hvad er din opgave som 
  landsrådsmedlem?

· Fortrolighed, koncernstrukturer 
  i Coop

· Regnskabsorientering i landsrådet.

· Kom godt i gang – tips og  
 muligheder for hjælp

· Dialog med andre nyvalgte

MÅLGRUPPE
Distriktsmøderne er til dig, der 
er medlem af butiksbestyrel-
sen eller brugsforeningsbesty-
relsen eller er ansat i Coop.

Lasse Bolander

Formand for Coop

Mike Dranov

Foreningsdirektør

Tonny Lauridsen

Landsrådsformand

VELKOMSTAFTEN FOR NYE 
LANDSRÅDSMEDLEMMER

TID OG STED
Mandag 29. oktober 2018
Kl. 17.30–21.00
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25
5500 Middelfart

DISTRIKTSMØDER
To gange årligt afholdes distriktsmøder i Coops 
ti distrikter. Kom og få viden og inspiration fra 
maskinrummet i Coop A/S og fra foreningen. 
Distriktsmøderne er en god anledning til at mø-
des og udveksle erfaringer med andre medlems-
valgte bestyrelsesmedlemmer og Coop-ansatte.

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

OVERSIGT 
D1 København 4. juni
D2 Københavns Omegn 11. juni
D3  Nordsjælland 4. juni
D4  Bornholm 30. maj
D5 Sjælland 6. juni
D6 Fyn 11. juni
D7  Sydjylland 20. juni
D8 Østjylland 7. juni
D9 Vestjylland 12. juni
D10  Nordjylland 13. juni

Nærmere information om program, tid og sted  
kommer på coopforum.dk, senest marts 2018.

D6  Fyn 12. marts 2018
D7 Sydjylland  13. marts 2018
D8 Østjylland  13. marts 2018
D9 Vestjylland  14. marts 2018
D10 Nordjylland 12. marts 2018

TILMELDING PÅ COOPFORUM.DK

FORÅR 2018
D1 København   15. marts 2018
D2  Københavns omegn  20. marts 2018
D3 Nordsjælland   22. marts 2018
D4 Bornholm   15. marts 2018 
D5  Sjælland   14. marts 2018

SE DATOERNEFOR EFTERÅRETSDISTRIKTSMØDER PÅCOOPFORUM.DK
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OVERSIGTSKALENDER
 SE COOPFORUM.DK/TILMELD FOR LØBENDE OPDATERET OVERSIGT

2018

2019

MANGLER DU OG DIN BESTYRELSE ET KURSUS?

Brænder du for at undervise? Har du ros eller ris? Måske  
har du en god idé til et nyt kursus, så hører jeg gerne fra dig.  
Vi kan også gå sammen om et kursus i dit nærområde eller  
tilbyde gratis konsulentstøtte til udvikling af jeres bestyrelse 
med alt fra strategiudvikling til afklaring af kompetencerne i 
bestyrelsen. Kontakt mig, så er vi endnu mere på vej…

Venlig hilsen
Carsten Lingren
Uddannelseschef, foreningen i Coop
Telefon: 27 75 75 35
Mail: carsten.lingren@coop.dk
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Tid Kursustyper Sted
27. feb Coop app – nyt værdiskabende bestyrelsesværktøj til at engagere medlemmer Aalborg Kongres- og kulturcenter
1. marts Coop app – nyt værdiskabende bestyrelsesværktøj til at engagere medlemmer Hotel Niels Juel, Køge

3. marts 3-2-1 Nedtælling til din næste Butiksaktivitet er i gang »Fængslet«, Horsens

6. marts Fokusgrupper der skaber engagement Roskilde (se Coopforum.dk for mere information)

8. marts Fokusgrupper der skaber engagement Silkeborg (se Coopforum.dk for mere information)

10. marts 3-2-1 Nedtælling til din næste Butiksaktivitet er i gang  Designmuseet, København

21. marts Hjernesmart kommunikation i bestyrelsen Severin Kursuscenter, Middelfart

21. marts Webinar 1 – Podio – bestyrelsens digitale mødeplatform Webinar

Uge 12 Kan du smage hvor kaffen kommer fra? Brøndby (Se Coopforum.dk for mere information)

7. april Video & sociale medier – basis Severin Kursuscenter, Middelfart

9. april Hjernesmart kommunikation i bestyrelsen København (se Coopforum.dk for mere information)

17. april Vidste du? Sjove og pudsige fakta om danskernes forbrugsadfærd Webinar

18. april Video & sociale medier – basis – online Webinar

18. april Samspil mellem uddeler & formand Radisson - Papirfabrikken, Silkeborg

19. april Samspil mellem uddeler & formand Pharmakon, Hillerød

24. april Brug madmanifestet til at involvere og engagere lokalt Severin Kursuscenter, Middelfart

25. april Brug madmanifestet til at involvere og engagere lokalt København (se Coopforum.dk for mere information)

Uge 18 Kan du smage hvor kaffen kommer fra? Varde (se Coopforum.dk for mere information)

Uge 18 Kan du smage hvor kaffen kommer fra? Glud Nørby (Se Coopforum.dk for mere information)

2. maj Coop app - nyt værdiskabende bestyrelsesværktøj til at engagere medlemmer Severin Kursuscenter, Middelfart

3. maj Læs og forstå bestyrelsesrapporten i SAP SuperBrugsen Videbæk

7. maj Webinar 3 - De nye persondataregler Webinar

14. maj NPS for bestyrelser Kvickly Varde

15. maj Coop app - nyt værdiskabende bestyrelsesværktøj til at engagere medlemmer Koldkærgård Konferencecenter, Aarhus

17. maj Gear Up Severin Kursuscenter, Middelfart

24. maj Læs og forstå bestyrelsesrapporten i SAP Hotel Niels Juel, Køge

24. maj SAMVIRKE på tur Aarhus (opdateres på Coopforum)

26. maj Formandsuddannelsen (BASIS) Hotel Niels Juel, Køge

28. maj Evaluering styrker bestyrelsen Webinar

29. maj NPS for bestyrelser Hotel Niels Juel, Køge

30 maj D4: Velkomstmøde Bornholm (se Coopforum.dk for mere information)

30. maj SAMVIRKE på tur København (se Coopforum.dk for mere information)

2. juni Landsrådets uddannelsesdag 2018 Se Coopforum.dk for mere information

4. juni D1: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

4. juni D3: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

6. juni D5: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

7. juni D8: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

9. juni Formandsuddannelsen (BASIS) Severin Kursuscenter, Middelfart

11. juni D6: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

11. juni D2: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

12. juni D9: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

13. juni D10: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

20. juni D7: Velkomstmøde Se Coopforum.dk for mere information

20. juni NPS for bestyrelser Stoholm Fritids- og kulturcenter

20. juni Samspil mellem uddeler & formand MBK Kursuslokaler, København

18. aug. Samspil mellem uddeler & formand Severin Kursuscenter, Middelfart

5. sep. Om økologi, madspild og emballage – Madspild Roskilde (se Coopforum.dk for mere information)

8. sep. Video & sociale medier – avanceret Severin Kursuscenter, Middelfart

11. sep. Nye strømninger – et nyt kooperativt Europa? København (se Coopforum.dk for mere information)

15. sep. Formandsuddannelsen (BASIS) Radisson Papirfabrikken, Silkeborg

19. sep. Samspil mellem uddeler & formand Hotel Niels Juel, Køge

19. sep. Nye strømninger –  et nyt kooperativt Europa? Severin Kursuscenter, Middelfart

19. sep. Om økologi, madspild og emballage – Økologi Kvickly Ry (se Coopforum.dk for mere information)

20. sep. Om økologi, madspild og emballage – Emballage Odense (se Coopforum.dk for mere information)

22. sep. Samspil mellem uddeler & formand Severin Kursuscenter, Middelfart

24. sep. Forstå gruppedynamikken i bestyrelsen og skab bedre resultater Aalborg Kongres- og kulturcenter

26. sep. Forstå gruppedynamikken i bestyrelsen og skab bedre resultater Hotel Niels Juel, Køge
29. sep. Severin 2018 Jysk Musikteater, Silkeborg
30. sep. Severin 2018 Mogens Dahl Koncertssal, København

2. okt. Læs og forstå bestyrelsesrapporten i SAP Ditlevsdal, Morud

3. okt. Video & sociale medier – avanceret – online Webinar

4. okt. Læs og forstå bestyrelsesrapporten i SAP Pharmakon, Hillerød

8. okt. Formandsuddannelsen (BASIS) Severin Kursuscenter, Middelfart

11. okt. Udvikling af bestyrelsens kompetencer Rofi Center, Ringkøbing

25. okt. Udvikling af bestyrelsens kompetencer Hotel Niels Juel, Køge

27. okt. Formandsledelse Hotel Niels Juel, Køge

29. okt. Butikken som byens scene Durup Hallen, Roslev

30. okt. Butikken som byens scene Kulturhuset Leopold, Karise

5. nov. Fra næstformand til formand Radisson Papirfabrikken, Silkeborg

10. nov. Formandsledelse Severin Kursuscenter, Middelfart

26. nov. Fra næstformand til formand Hotel Niels Juel, Køge

4. dec. Den værdiskabende samtale Severin Kursuscenter, Middelfart

6. dec. Den værdiskabende samtale Hotel Niels Juel, Køge

Tid Kursustyper Sted

19. jan. Samspil mellem uddeler & formand Severin Kursuscenter, Middelfart

19. jan. Stå frem og bliv hørt Hotel Niels Juel, Køge

26. jan. Samspil mellem uddeler & formand Hotel Niels Juel, Køge

26. jan. Stå frem og bliv hørt Radisson Papirfabrikken, Silkeborg
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Tid Kursustyper Sted



COOPSEUM APP’EN
Fra FDB til nutidens Coop  

– en digital fortælling
I over 150 år har Coop været en ansvarlig organisation ejet af 
medlemmerne. Kender du vores historie og værdierne, som 
andelsbevægelsen bygger på? Hvordan organisationen og brugs-
bevægelsen hænger sammen i forhold til forening og forretning? 
Hvordan man kan få indflydelse via medlemsdemokratiet?  
Og ikke mindst hvorfor vi i Coop er: »Sammen om bedre mad«, 
der har til formål at fremme det gode måltid og udvikle den  
danske madkultur.
 
Disse og mange flere spørgsmål kan du som bestyrelsesmedlem, 
ansat i Coop eller medlem nu få svar på via Coopseum app’en. 

COOPSEUM APP’EN

Kan hentes fra medio marts 2018 
i App Store eller Google Play.

COOPSEUM
Er en digital platform, hvor vi har samlet konkret 
nutidig viden om Coops organisatio og ejerskab 

til strategi, samt relevante nedslag i Coops 
spændende historie, uden, at det bliver et 

»museum« i traditionel forstand.

GLÆD DIG

TIL FORÅRET
2018




