Kære bestyrelse
Jeres årsmøde eller generalforsamling er for mange butikker det tidspunkt på året, hvor flest
medlemmer er samlet. Derfor er det vigtigt, at I tager en grundig drøftelse af, hvad I vil have
ud af mødet ud over de formelle punkter.
Vil I:
•
•
•

i dialog med medlemmerne?
vise jeres arbejde frem på en ny og spændende måde?
formidle ny viden til medlemmerne?

Det er kun jer, som kan afgøre, hvad der vil være relevant og meningsfyldt for jeres medlemmer.

Materialer
Vi har udarbejdet nogle materialer, som I kan bruge i forbindelse med årsmødet/generalforsamlingen. Temaet for materialerne i 2019 er ”Fællesskab”.
Nogle bestyrelsesformænd har efterlyst materialer til at rekruttere medlemmer til de lokale
bestyrelser i lighed med de plakater, vi benytter til at rekruttere til landsrådet. Dét har vi lyttet
til, og derfor er materialerne i overvejende grad rettet mod at tiltrække flere deltagere til jeres
møde og kandidater til bestyrelsen.
I denne kasse finder I:

Til brug før mødet:
•

•

•
•

•

Plakater til at invitere jeres medlemmer, inkl. standarddagsorden.
o Skriv mødetid og –sted på plakaten, inden I hænger den op i butikken
o Særligt til brugsforeninger: Husk at sikre jer, at dagsordenen er dækkende for
netop jeres forening (vi har gjort plads til, at I kan skrive ekstra punkter på plakaten)
Postkort til at invitere til jeres møde. Læg dem til udlevering i kassen eller i nærheden af jeres plakat. Der er mulighed for at skrive tid og sted på i hånden, men postkortet kan også fungere uden.
Rekrutteringsplakat, som I kan benytte til at gøre opmærksom på, at I gerne vil have nye medlemmer af jeres bestyrelse. Hæng den op på et synligt sted i butikken.
Flyer til at rekruttere medlemmer til jeres bestyrelse. Benyt den evt. i forbindelse
med, at I møder medlemmerne ifm. en smagning, rekruttering til appen el. lignende.
Adgangskort

Til brug under selve mødet:
•

Dækkeservietter

•

Bemærk: Stemmesedler skal bestilles særskilt. Læs mere på Coop Forum.

Udover disse materialer er der mere inspiration på https://coopforum.dk/mødeinspiration
Her finder I bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Guide til det gode årsmøde/generalforsamling
Præsentation (powerpoint), som kan tilpasses til netop jeres møde
Inspirationshæfte til dialog & debat med medlemmerne om fællesskaber.
Annonceskabelon
Links til film
… og meget mere

Hvornår holder I årsmøde/generalforsamling?
De fleste af jeres medlemmer får hver uge en mail med tilbud fra den kæde, som jeres butik
tilhører. Det er nogle af de mest læste mails i Danmark.
I kan få jeres oplysninger om, hvornår I holder årsmøde eller generalforsamling, med i den
kædemail, der et par uger før sendes til lige netop jeres medlemmer.
Udfyld derfor informationer om jeres årsmøde/generalforsamling via dette link:
https://coopforum.dk/dato
Vi vil desuden synliggøre jeres møde på coopmedlem.dk. Samtidig hjælper I os i Foreningssekretariatet med at kunne svare på de mange spørgsmål, vi hvert år får om, hvornår der er
årsmøde eller generalforsamling i de forskellige butikker.
Vi håber, at I får et rigtigt godt årsmøde/generalforsamling, og at I finder nytte i de materialer, som vi har udarbejdet.

Spørgsmål er meget velkomne:
Om materiale, udsendelse og bestilling/efterbestilling: Jette Nielsen (jette.nielsen@coop.dk /
23 29 90 92)
Om afvikling af mødet, gode råd og sparring: Foreningskonsulenterne (find dem på coopforum.dk)

Mange venlige hilsner fra

Foreningssekretariatet

