
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Kontakt din foreningskonsulent  Coop amba foreningskonsulenter 
 

 

GUIDE: Samarbejde mellem bestyrelsen og uddeler/varehuschef 

Succes i bestyrelsesarbejdet bygger på et godt samspil mellem bestyrelsen og butikkens ledelse. Udover 
dette daglige samarbejde med uddeler/varehuschef er det også relevant at have fokus på et godt 
samarbejde med butikkens salgschef (Coop-ejede butikker) eller salgsrådgiver (brugsforeninger). Hvis 
bestyrelsen har et givet emne, den ønsker belyst eller drøftet, er den således velkommen til at kontakte 
butikkens salgschef eller salgsrådgiver for et møde.  
 
I Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation ses på side 5 en oversigt over 
uddelerens/varehuschefens opgaver i forhold til bestyrelsesarbejdet i Coop-ejede butikker.  
Tilsvarende ses på side 6 en oversigt over salgschefens/kædens opgaver. 
 
Samarbejdet mellem bestyrelse og uddeler/varehuschef omfatter 
 

 
 
 
 

Uddelers/ 
varehuschefs 

opgaver i 
samspil med 
bestyrelsen 

Gennemgår 
butikkens NPS- 

måling samt 
strategi- og 

handlingsplaner 
Samarbejder om 

årlig handlingsplan 
for medlems- og 
kundeaktiviteter 

Deltager i 
bestyrelsesmøder  

Introducerer nye 
medlemmer af 
bestyrelsen til 

butikken sammen 
med formanden 

Tilmelder 
bestyrelsen til 

Coops rabatordning 
for ansatte** 

Beregner og 
indarbejder 
bestyrelsens 

aktivitetsbudget i 
butikkens 

driftsbudget* 

Sikrer, at 
bestyrelsens 

sammensætning er 
tydelig i butikken og 

på butikkens 
platforme 

Gennemgår 
butikkens drift og 

økonomi på 
bestyrelsesmøder 

Deltager på 
årsmøde/general

-forsamling og 
fremlægger 
butikkens  
udvikling 

https://coopforum.dk/media/1471/opgavebeskrivelser-22-apr-2017.pdf
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*Gælder for Coop-ejede butikker 
**Dette gælder Coop-ejede butikker, mens det er op til den enkelte brugsforening, om den vil tilbyde dette 
til sine bestyrelsesmedlemmer 
 
Refleksion til det gode samarbejde mellem bestyrelse og uddeler/varehuschef 

Hvad definerer et velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og uddeler/varehuschef?  

Hvordan afstemmer bestyrelsen og uddeler/varehuschef deres forventninger til hinanden og samarbejdet?  

Hvordan samarbejder formand og uddeler/varehuschef om forberedelse af bestyrelsesmøderne?  

Hvordan kan vi styrke samarbejdet, og er der noget, vi skal gøre mindre af det næste år? 

Har vi emner, vi ønsker drøftet med butikkens salgschef/salgsrådgiver? 

 

Tips! 

I kan hente inspiration til emner om det gode samarbejde i dette værktøj: 
 
Formandssamtalen - Dialogværktøj til formænd og uddelere  
Formandssamtalen er en dialog mellem formand og uddeler/varehuschef. En samtale, der sætter fokus på 
samarbejdet samt de visioner, mål og resultater, som butikken og bestyrelsen arbejder sammen om. 
 

https://coopforum.dk/bestyrelsesarbejde/vaerktoejer/formandssamtalen/

