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Forslag
Tydeliggørelse af aktivitetsbeløb
B-2
Nuværende formulering
Forslag til ny formulering

Aktivitetsbeløb
For hvert kalenderår udregnes et aktivitetsbeløb,
som butiksbestyrelsen kan disponere over til medlemsaktiviteter. Aktivitetsbeløbet er for hver medlemsbutik i Coop Danmark 0,15 promille af butikkens omsætning inkl. moms, men ekskl. benzinsalg.
Aktivitetsbeløbet vil dog minimum være på 8.000
kr. og kan maksimalt beløbe sig til 30.000 kr.
Ubrugte beløb kan overføres til efterfølgende år,
men det samlede beløb må aldrig overstige de seneste 2 års aktivitetsbeløb.

Aktivitetsbeløb
For hvert kalenderår afsættes på tidspunktet for butikkens budgetlægning i butikkens driftsbudget et
aktivitetsbeløb, som butiksbestyrelsen kan disponere
over til medlemsaktiviteter og det forenings- og
forbrugermæssige arbejde i butikken. Aktivitetsbeløbet er for hver medlemsbutik i Coop Danmark 0,2
promille af butikkens forventede omsætning i kalenderåret inkl. moms, men ekskl. benzinsalg. Aktivitetsbeløbet vil dog minimum være på 10.000 kr. og
kan maksimalt beløbe sig til 30.000 kr. Ubrugte
beløb kan overføres til efterfølgende år, men det
samlede beløb må aldrig overstige de seneste 2 års
aktivitetsbeløb.

På tidspunktet for butikkens budgetlægning indarbejdes aktivitetsbeløbet som ramme for det forenings- og forbrugermæssige arbejde i butikken, i
butikkens driftsbudget.

På tidspunktet for butikkens budgetlægning indarbejdes aktivitetsbeløbet som ramme for det forenings- og forbrugermæssige arbejde i butikken, i
butikkens driftsbudget.

Udgifter til lokale og regionale netværksaktiviteter
med andre butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser samt andre lokale foreninger budgetteres og
afholdes gennem butiksbestyrelsens aktivitetsbeløb.
Udgifter til eventuelt abonnement på relevante blade
til butiksbestyrelsen afholdes endvidere af aktivitetsbeløbet.

Udgifter til lokale og regionale netværksaktiviteter
med andre butiksbestyrelser og brugsforeningsbestyrelser samt andre lokale foreninger budgetteres og
afholdes gennem butiksbestyrelsens aktivitetsbeløb.
Udgifter til eventuelt abonnement på relevante blade
til butiksbestyrelsen afholdes endvidere af aktivitetsbeløbet.

Kædeledelsen kan godkende forøgelse af aktivitetsbeløbet i forbindelse med en ekstraordinær aktivitet,
hvis butiksbestyrelsen og uddeler/varehuschef i fællesskab søger om dette i forbindelse med, at butikkens forretningsmæssige budget udarbejdes.

Kædeledelsen kan godkende forøgelse af aktivitetsbeløbet i forbindelse med en ekstraordinær aktivitet,
hvis butiksbestyrelsen og uddeler/varehuschef i fællesskab søger om dette i forbindelse med, at butikkens forretningsmæssige budget udarbejdes.

Butiksbestyrelsen kan endvidere søge om tilskud til
aktiviteter fra Coops centrale aktivitetspulje.

Butiksbestyrelsen kan endvidere søge om tilskud til
aktiviteter fra Coop i henhold til gældende regler.
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