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Lancering af Mit Coopforum
Mit Coopforum er nu lanceret, og du har som medlemsvalgt nu mulighed for at logge på det nye system.
Dette sker ved at logge på i øverste højre hjørne - det sædvanlige sted - på coopforum.dk. Log-in sker
ligesom tidligere med kombinationen af dit medlemsnummer og adgangskoden, som du anvender til
medlemsprofilen på coop.dk.
Efter at du er logget på, har du adgang til henholdsvis Membersite, som er systemets medlemsrettede del,
og til Community, som er systemets kommunikationsplatform.

Membersite
Membersite indeholder en personlig profil med de oplysninger, du som medlemsvalgt har afgivet til Coop i
forbindelse med oprettelse af dit medlemskab. På sitet har du mulighed for at redigere og opdatere dine
egne personlige oplysninger, og ændringerne opdateres efterfølgende i medlemssystemet.
Herudover kan du finde en oversigt dine tillidshverv i foreningsorganerne, du er registreret i. Du kan også
se, hvordan de øvrige medlemmer i de respektive foreningsorganer er registreret.
For brugsforeningerne og butiksbestyrelserne gælder det, at formænd og uddelere som udgangspunkt har
adgang til at redigere i sammensætningen af bestyrelsen. Det vil sige at oprette, ændre og nedlægge
eventuelle udvalgsposter.
Hvis et bestyrelsesmedlem ændrer tillidspost, skal posten nedlægges, og medlemmet skal oprettes på ny
med den nye tillidspost. Det vil være muligt for andre bestyrelsesmedlemmer at få rettigheder til at ændre i
bestyrelsens sammensætning ved at skrive til mitcoopforum@coop.dk, såfremt der måtte være behov for
det.
I systemet indgår en søgefunktion, hvor du kan finde kontaktdata på andre medlemsvalgte ved brug af
kriterierne navn, foreningsnavn og foreningsorgan. Bemærk, at på grund af reglerne i
persondatalovgivningen, er det ikke muligt at udtrække en liste med kontaktdata. Søgefunktionen er under
udvikling og vil på længere sigt blive forbedret.

Community
Community giver medlemsvalgte mulighed for at udveksle informationer med hinanden.
Der er som standard etableret en gruppe for hver enkelt bestyrelse eller butiksbestyrelse. Her kan
gruppemedlemmerne dele filer, gennemføre afstemninger i gruppen og sende mails. Gruppen kan kun
tilgås af dens medlemmer.
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Mens opdatering af bestyrelsens sammensætning skal ske i Membersite, er det i Community muligt at
oprette andre grupper på tværs af bestyrelser og distrikter. Det kan eksempelvis være aktivitetsgrupper,
som kan indeholde medlemmer, der ikke er medlemsvalgte.
Herudover har du adgang til en tværgående informationsgruppe, Coop, som alle medlemsvalgte har adgang
til. Her kan du finde:





Referater fra landsråd
Referater fra Coop ambas bestyrelse
Personalerabatordningen
Generelle informationer

Fra denne gruppe har du læseadgang til ovennævnte dokumenter, men det er ikke muligt at kommunikere
eller dele informationer herfra.
Du kan finde en brugervejledning til systemet her: https://coopforum.dk/media/1836/membersite-til-coopforum.pdf
Der arbejdes fokuseret på, at alle aftalte funktioner færdiggøres. Vi håber, at alle brugere tager godt imod
det nye system og bliver glade for den nye brugerflade med mange nye funktioner.
Venlig hilsen
Foreningssekretariatet i Coop amba

