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Forslag
§10 Mulighed for butiksbestyrelser på tværs af flere butikker
A-8
Nuværende formulering
Forslag til tilføjelse i § 10, stk. 1

Butiksbestyrelsen kan omfatte én eller flere nabobutikker.
Konsekvensrettelse

Stk. 4 Blandt de personlige medlemmer med tilhørsforhold til medlemsbutikken vælges mindst 3 personer til butiksbestyrelsen. Der kan tillige vælges suppleanter. De ansatte deltager ikke i disse valg. Valgene sker på et årsmøde. Der skal til stadighed være
mindst 3 medlemsvalgte, for at butiksbestyrelsen
kan opretholdes.
Stk. 5 Blandt de ansatte i medlemsbutikken vælges
1-2 medarbejderrepræsentanter til butiksbestyrelsen.
Uddeleren/varehuschefen kan ikke vælges som
medarbejderrepræsentant.

Vedtægternes § 10, stk. 4-5 ændres således:
Stk. 4 Blandt de personlige medlemmer med tilhørsforhold til medlemsbutikken/-rne vælges mindst 3
personer til butiksbestyrelsen. Der kan tillige vælges
suppleanter. De ansatte deltager ikke i disse valg.
Valgene sker på et årsmøde. Der skal til stadighed
være mindst 3 medlemsvalgte, for at butiksbestyrelsen kan opretholdes.
Stk. 5 Blandt de ansatte i medlemsbutikken/-rne
vælges 1-2 medarbejderrepræsentanter til butiksbestyrelsen. Uddeleren/varehuschefen kan ikke vælges
som medarbejderrepræsentant.
I vedtægternes § 8 indføjes:
Stk. 2 Kandidater til butiksbestyrelserne, bestyrelsen
og landsrådet skal opfylde følgende:
a) Kandidaten skal være personligt medlem af
Coop eller en brugsforening, som er medlem af
Coop, og skal på valgdagen uafbrudt have været
medlem i mindst 1 måned. En kandidat til en butiksbestyrelse skal desuden have tilhørsforhold
til den pågældende medlemsbutik/de omfattede
medlemsbutikker og skal på valgdagen have haft
det uafbrudt i mindst 1 måned forud for valgdagen.
b) Kandidaten skal på valgdagen være fyldt 18 år.
c) Kandidaten må ikke være medlem af direktionen
i Coop eller et af Coops datterselskaber.
d) Kandidaten må ikke være ansat i eller drive en
konkurrerende virksomhed til Coop Danmark.
e) Kandidaten må ikke være bortvist fra en medlemsbutik.
Stk. 3 For kandidater til poster som medarbejderrepræsentant gælder desuden følgende:
a) Kandidater til en post som medarbejderrepræsentant i en butiksbestyrelse skal være ansat i
den pågældende medlemsbutik/de omfattede
medlemsbutikker og skal på valgdagen uafbrudt
have været ansat her i mindst 1 måned forud for
valgdagen.
Valgregulativets afsnit om butiksbestyrelser ændres
således:
Hvis butiksbestyrelser i to eller flere medlemsbutik-

10

Roskildevej 45 ∙ 2620 Albertslund ∙ tlf.: 43 86 43 86 ∙ Cvr.nr. 43636510 ∙ www.coop.dk

ker anser det for formålstjenligt, at der etableres en
fælles butiksbestyrelse, afholder de enkelte medlemsbutikker årsmøder på samme tid og sted, og
forslaget om en fælles butiksbestyrelse behandles af
de enkelte årsmøder.
Vedtages forslaget af årsmøderne, afholdes der i
umiddelbar forlængelse af vedtagelsen et samlet
årsmøde for medlemsbutikkerne, hvor den fælles
butiksbestyrelse vælges. Herefter er årsmødet fælles
for de pågældende medlemsbutikker.
En butiksbestyrelse består af mindst 3 medlemsvalgte og 1-2 medarbejderrepræsentanter. Årsmødet
beslutter antallet af medlemsvalgte, mens medarbejderne i en butik afgør, om de ønsker sig repræsenteret med 1 eller 2 repræsentanter i butiksbestyrelsen.

Det anbefales, at antallet af medlemsvalgte er 3-7
personer. Der kan desuden vælges suppleanter.
Butiksbestyrelsen vælger selv af sin midte en formand og en næstformand. Formanden kan ikke være
en medarbejderrepræsentant.
Butiksbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad
gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.
Valgperioden begynder straks efter årsmødets afslutning.
Ved stiftelse af en butiksbestyrelse og ved årsmødets
beslutning om en udvidelse af butiksbestyrelsen vil
et antal af de nye poster kunne tildeles en valgperiode på kun 1 år for at sikre, at halvdelen af det samlede antal medlemmer afgår hvert år. Ved valg af et
ulige antal medlemmer til en ny butiksbestyrelse,
besættes den større del af posterne for 2 år.

En butiksbestyrelse består af mindst 3 medlemsvalgte og 1-2 medarbejderrepræsentanter. Årsmødet
beslutter antallet af medlemsvalgte, mens medarbejderne i en butik/butikker omfattet af en fælles butiksbestyrelse afgør, om de ønsker sig repræsenteret
med 1 eller 2 repræsentanter i butiksbestyrelsen.
Det anbefales, at antallet af medlemsvalgte er 3-7
personer. Der kan desuden vælges suppleanter.
Butiksbestyrelsen vælger selv af sin midte en formand og en næstformand. Formanden kan ikke være
en medarbejderrepræsentant.
Butiksbestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad
gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.
Valgperioden begynder straks efter årsmødets afslutning.
Ved stiftelse af en butiksbestyrelse, ved årsmødets
beslutning om en udvidelse af butiksbestyrelsen vil
et antal af de nye poster kunne tildeles en valgperiode på kun 1 år for at sikre, at halvdelen af det samlede antal medlemmer er på valg hvert år. Ved valg af
et ulige antal medlemmer til en ny butiksbestyrelse,
besættes den større del af posterne for 2 år.
Hvis en butiksbestyrelse dækker butikker i forskellige distrikter, træffes på det stiftende årsmøde beslutning om, hvilket distrikt butiksbestyrelsen skal tilhøre.
Medlemmer med tilhørsforhold til samme butik,
omfattet af en fælles butiksbestyrelse kan på et ekstraordinært møde kun for disse medlemmer med
almindeligt flertal beslutte at udtræde af fællesskabet
med andre butikker og den fælles butiksbestyrelse.
På samme møde vælges en butiksbestyrelse for den
udtrædende butik iht. reglerne i foregående afsnit.
Bestyrelsesmedlemmer for en fælles butiksbestyrelse med tilhør til de øvrige omfattede butikker har ret
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til at deltage i mødet uden stemmeret, men med taleret.
Øvrige butikker omfattet af en fortsættende fælles
butiksbestyrelse vælger evt. supplerende medlemmer af butiksbestyrelsen på førstkommende årsmøde. Tilsvarende vælger medarbejderne evt. supplerende repræsentanter. På dette møde tages desuden
stilling til evt. ændring af distriktstilhør.
Hvis antallet af medlemsvalgte i den fortsættende
butiksbestyrelse kommer under 3, indkaldes til et
ekstraordinært årsmøde med deltagelse af medlemmer med tilhør til butikker omfattet af den fortsættende fælles bestyrelse.

Butiksbestyrelsen arbejder aktivt for at styrke butikken, det lokale fællesskab og Coops demokrati,
mærkesager og værdier.

I opgavegavebeskrivelserne tilføjes i punktet om
butiksbestyrelsens opgave:
Butiksbestyrelsen arbejder aktivt for at styrke butikken, det lokale fællesskab og Coops demokrati,
mærkesager og værdier. Hvis en butiksbestyrelse
omfatter flere butikker, er det butiksbestyrelsens
opgave at sikre, at der bliver etableret aktivitetsudvalg knyttet til butikkerne, der dækkes af den fælles
butiksbestyrelse.
I opgavegavebeskrivelserne tilføjes i punktet om
uddelerens/varehuschefens opgave:
Hvis en butiksbestyrelse dækker flere butikker aftaler uddelere/varehuschefer i fællesskab, hvordan
opgaverne i forhold til samarbejde med butiksbestyrelsen fordeles.
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