
 

Forretningsorden for landsrådet i Coop 
 
Denne forretningsorden er vedtaget af FDB’s landsråd den 29. november 2008 og senest revideret den 17. 
november 2018. Forretningsordenen kan til enhver tid ændres af landsrådsmedlemmerne med simpelt flertal, 
jf. fællesbestemmelserne i valgregulativet. 
 
Forretningsordenen er fastlagt i henhold til Coops vedtægter § 14, stk. 16. Den originale forretningsorden 
underskrives af landsrådets forretningsudvalg og opbevares i landsrådets protokol.  
 
Medlemmer af landsrådet, Coop ambas bestyrelse, Coops direktion, afdelingschefer og revision skal have 
udleveret et eksemplar af denne forretningsorden, ligesom den skal være tilgængelig på Coops hjemmeside. 

Landsrådets opgaver 
Landsrådet er Coops øverste myndighed og varetager de i opgavebeskrivelsen fastsatte opgaver. 
 
Landsrådet kan nedsætte et kandidatudvalg til at være landsrådet behjælpelig med indkaldelse af kandidater til 
valget af medlemmer til Coop ambas bestyrelse. 
 
De valgte landsrådsmedlemmer i hvert af de 10 danske valgdistrikter vælger kontaktpersoner og arrangerer 
distriktsmøder, jf. reglerne i opgavebeskrivelsen. 

Landsrådets ledelse 
Landsrådet ledes af et forretningsudvalg bestående af formand, 1. næstformand og 2. næstformand. 
 
Landsrådets formand fungerer som leder af landsrådet og skal tilse, at møder indkaldes og afholdes. 
Formanden skal i øvrigt sikre sig, at formaliteter, der kræves i lovgivningen, Coops vedtægter og denne 
forretningsorden bliver overholdt. 
 
Landsrådets formand deltager i Coop ambas bestyrelses møder uden stemmeret. 

Valg af landsrådets forretningsudvalg 
Landsrådets forretningsudvalg vælges af og blandt landsrådets medlemmer på efterårsmødet for en periode af 
2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
Et medlem af Coop ambas bestyrelse kan ikke vælges til landsrådets forretningsudvalg.  
 
Ethvert medlem af landsrådet kan opstille kandidater til forretningsudvalget.  Opstilling sker skriftligt til 
landsrådets formand eller til Coops administration som angivet i indkaldelsen til landsrådsmødet. 
 
Fristen for opstilling af kandidater til forretningsudvalget er tre uger før det landsrådsmøde, hvor der er valg. 
Der kan dog opstilles kandidater på mødet, hvis der ikke er opstillet kandidater til alle ledige pladser, eller hvis 
en plads i forretningsudvalget bliver ledig som følge af, at en næstformand vælges til formand eller som følge 
af, af et medlem af forretningsudvalget indvælges i Coop ambas bestyrelse. 
 
I lige år vælges landsrådets formand. 
 
Afstemning blandt kandidaterne sker efter regler for afstemning ved valg af Coops formand.  
 
I ulige år vælges de to øvrige medlemmer af forretningsudvalget samlet i én valghandling, hvor den, der får 
flest stemmer, er valgt som 1. næstformand, og den, der får næst flest stemmer, er valgt som 2. næstformand. 
 
1. næstformanden træder i formandens sted ved dennes midlertidige eller varige forfald. Ved begge øvriges 
forfald træder 2. næstformanden i formandens sted. Ved formandens varige forfald er en næstformand kun 
stedfortræder frem til og med førstkommende ordinære landsrådsmøde. 
 
Ved varigt forfald blandt forretningsudvalgets medlemmer foretages suppleringsvalg til forretningsudvalget på 
førstkommende ordinære landsrådsmøde.  
 
Når afstemningen på grund af stemmelighed ikke har afgjort, hvilken kandidat, der skal indtræde på en 
post, afgøres det ved lodtrækning. 
 
Landsrådets forretningsudvalg kan træffe beslutninger om landsrådets ledelse ved simpelt flertal, jf. 
fællesbestemmelserne i valgregulativet. Hvis det bliver nødvendigt at træffe beslutning, uden at det er muligt 

 

 

 



at inddrage et af forretningsudvalgets medlemmer, vil formandens og dernæst 1. næstformandens stemme 
være udslagsgivende. 
 
Landsrådets beslutninger viderebringes af formanden for landsrådet til videre foranstaltning i Coop ambas 
bestyrelse og øvrige organer. Landsrådets formand har kun ansvar for beslutninger, som vedrører landsrådet.  

Landsrådsmødernes antal og indkaldelse 
Landsrådet holder møde 2 gange om året. Et forårsmøde, som holdes inden udgangen af maj måned, og et 
efterårsmøde, som holdes i oktober eller november. Landsrådets forretningsudvalg kan desuden efter behov 
indkalde til temamøder og debatmøder inden for en økonomiske ramme fastlagt af Coop ambas bestyrelse i 
Coops ambas budget. Temamøder og debatmøder kan have til formål at inddrage landsrådet i dialog om 
væsentlige emner, give indsigt i problemstillinger, præsentere omfattende initiativer eller lign.  
 
Formanden indkalder til landsrådsmøderne med mindst 4 ugers varsel. Sammen med indkaldelsen følger en 
foreløbig dagsorden. 
 
Senest 1 uge før mødet skal landsrådets medlemmer have tilsendt endelig dagsorden samt det for 
behandlingen nødvendige regnskabs- og bilagsmateriale. Alle indkomne forslag udsendes med den endelige 
dagsorden. 
 
Ekstraordinære landsrådsmøder kan indkaldes af forretningsudvalget eller ved begæring fra mindst 25 
landsrådsmedlemmer eller fra Coop ambas bestyrelse. Hvis forretningsudvalget på eget initiativ indkalder til 
ekstraordinært landsrådsmøde, skal det ske med 2 ugers varsel. Ved begæring skal det ekstraordinære 
landsrådsmøde indkaldes med 1 uges varsel senest 2 uger efter modtagelse af begæringen og afholdes senest 
3 uger efter modtagelsen af begæringen. 

Mødeledelse 
Formanden leder landsrådsmødet. Enkelte dagsordenspunkter kan dog ledes af andre medlemmer af 
landsrådets forretningsudvalg. 

Beslutningsdygtighed 
Landsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af landsrådsmedlemmerne er til stede. Er landsrådet ikke 
beslutningsdygtigt, kan der indkaldes til et ekstraordinært møde, som skal afholdes tidligst 4 uger og senest 6 
uger efter det seneste landsrådsmøde og med samme dagsorden. På det således indkaldte ekstraordinære 
møde vil landsrådet være beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
 
Beslutning om ændringer af Coops vedtægter eller om opløsning af Coop kræver kvalificeret flertal som 
beskrevet i vedtægterne. Ved andre afstemninger afgøres temaet ved simpelt flertal, jf. fællesbestemmelserne i 
valgregulativet. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget bort. 
 
Valgregulativet beskriver reglerne for landsrådets valg af Coop ambas bestyrelse. 

Deltagelse i landsrådsmøderne 
Coops direktion og afdelingschefer deltager i landsrådsmøderne. Øvrige medarbejdere fra Coop kan deltage i 
fornødent omfang. Endvidere kan medlemmer af Coop ambas bestyrelse og direktion i Coops datterselskaber 
deltage. Landsrådet kan beslutte, at enkelte dagsordenspunkter behandles uden tilstedeværelse af direktion, 
medarbejdere og repræsentanter fra datterselskaberne. 

Dagsorden for landsrådets møder 
Landsrådets formand tilser, at dagsordenen mindst indeholder nedenstående punkter og tilgodeser ønsker fra 
Coop ambas bestyrelse, direktionen og landsrådsmedlemmer om behandling af sager. 
 
Til dagsordenen for forårsmødet: 

1. Eventuelle kommentarer til referatet fra seneste møde 
2. Beretning om Coops virksomhed i det foregående kalenderår v/Coop ambas bestyrelse og direktion 
3. Orientering om Coops datterselskabers virksomhed i det foregående kalenderår v/direktionen 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Valg af Coop ambas bestyrelse 
6. Eventuelt valg af revisor 
7. Eventuelle beslutningsforslag 
8. Eventuelt 

 
 



Til dagsordenen for efterårsmødet: 
1. Eventuelle kommentarer til referatet fra seneste møde 
2. Orientering om Coop v/Coop ambas bestyrelse og direktion 
3. Orientering om Coops datterselskaber v/direktionen 
4. Orientering om budgetter og handlingsplaner for det eller de kommende år 
5. Valg af forretningsudvalg 
6. Eventuel nedsættelse af et kandidatudvalg 
7. Eventuelle beslutningsforslag 
8. Eventuelt 

 
Inden udsendelse af foreløbig dagsorden for landsrådsmøderne kan et landsrådsmedlem foreslå debatpunkter 
og orienteringspunkter til mødet. Begrundet ønske herom skal være landsrådets formand i hænde senest 6 
uger før landsrådsmødet. 
 
Et landsrådsmedlem kan fremsætte forslag, som landsrådet skal behandle, hvis forslaget er inden for 
rammerne af landsrådets kompetence, jf. den til enhver tid gældende opgavebeskrivelse for landsrådet. 
Beslutningsforslag skal være landsrådets formand i hænde senest 3 uger før det landsrådsmøde, hvor forslaget 
ønskes behandlet. 

Forhandlingsprotokol 
Formanden drager omsorg for, at et referat af landsrådets møder indgår i landsrådets protokol. Det originale 
referat underskrives af landsrådets forretningsudvalg. 
 
Landsrådets medlemmer, Coop ambas bestyrelse og direktøren skal have tilsendt referatet, som endvidere skal 
være tilgængeligt på Forum for Medlemsvalgte senest 1 måned efter mødet. 
 
Et landsrådsmedlem, som ikke er enig i referatets indhold, har ret til at få sin mening indført i referatet for 
næste landsrådsmøde under dagsordenspunktet for kommentarer til seneste mødes referat. Ønske herom skal 
sendes til formanden for landsrådet senest 3 uger efter udsendelse af referatet. 

Konsekvens ved manglende deltagelse i landsrådsarbejdet 
Hvis et landsrådsmedlem indstilles til eksklusion fra landsrådet jf. vedtægternes § 14, stk. 8, skal landsrådets 
forretningsudvalg behandle sagen inden for 4 uger, herunder indhente udtalelse fra pågældende, jf. 
vedtægternes § 6, stk. 6. Landsrådets forretningsudvalg skal i afgørelsen tage hensyn til bl.a. omfang af fravær 
og årsager til fravær. Beslutning om udelukkelse gælder frem til næste landsrådsvalg.   

Habilitet 
Et landsrådsmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Coop og medlemmet selv, 
eller i behandlingen af sager, som landsrådsmedlemmet har en væsentlig personlig interesse i, og hvor den 
personlige interesse kan være stridende mod Coops.  
 

Vederlagsudvalg 
Der nedsættes et fast vederlagsudvalg, der består af 4 medlemmer valgt af Coops landsråd og 2 medlemmer 
valgt af Coop ambas bestyrelse. Valgperioden er 2 år, således at halvdelen af udvalget er på valg hvert år. 
Vederlagsudvalget har til opgave løbende at vurderede om aflønningen af Coop ambas bestyrelse og landsråd 
afspejler ansvaret og arbejdsbyrden og indstiller forslag til eventuelle ændringer til landsrådet. 

Nedsættelse af arbejdsgrupper 
Landsrådets forretningsudvalg kan nedsætte arbejdsgrupper i regi af landsrådet, og herunder udarbejde 
procedurer for udpegning af medlemmer, kommissorium for arbejdsgruppen, arbejdsperiode m.m. 
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Landsrådsformand 1. næstformand 2. næstformand 
 


