
Årsmøde/generalforsamling i din butik kan blive digitalt 
 

 
Bestyrelser og butikker er i gang med at forberede forårets årsmøder og 
generalforsamlinger. Det kan blive nødvendigt at afvikle møderne digitalt, så  
medlemmerne kan være med hjemmefra via Coop app’en. 
 
Her har vi samlet, hvad der er værd at vide for dig som uddeler eller 
varehuschef. 
 
Digitale møder 
Bestyrelserne har for første gang mulighed for at invitere butikkens 
medlemmer til årsmøde eller generalforsamling via Coop app’en, så de kan 
deltage hjemmefra.  
Det er med til at sikre, at butikkens medlemmer fortsat bakker aktivt op om 
butikken, og at Coops unikke medlemsdemokrati står stærkt i en svær tid. 
Desuden er det et krav ifølge Coops vedtægter, at der afholdes årsmøder her i 
foråret. 
 
Vejledning til medlemmer 
Som medlem kan man holde øje med ”Din butik” i menuen i Coop app’en for 
nærmere information.  
Direkte link til vejledningerne om tilmelding og afstemning i app’en: 
bestemnoget.coop.dk/#vejledning 
 
Se video: tilmelding i app for medlem 
Se video: afstemning i app for medlem 
 
 
Opret møde i QuickCoop 
Det er jeres bestyrelse, som i QuickCoop kan oprette 
årsmøde/generalforsamling og afstemninger, som går ud til butikkens 
medlemmer i Coop app’en. 
Foreningssekretariatet understøtter med kurser, drejebog og onlinesupport, at 
butikkerne kan afvikle årets møder, bestyrelsesvalg og evt. afstemninger helt 
eller delvist digitalt. Mere info og materiale på coopforum.dk: 
https://coopforum.dk/bestyrelsesarbejde/årsmoeder-generalforsamlinger/  
 
 
Kampagne for uge 16 – Bestem noget i din butik 
 
Medlemmer kan finde et årsmøde eller generalforsamling i deres butik på 
http://bestemnoget.coop.dk/ 
 
Coop sætter fælles fokus på medlemsdemokrati og fællesskab op til uge 16, 19.-
25. april, hvor flere hundrede lokale bestyrelser inviterer til årsmøde eller 
generalforsamling.  

http://bestemnoget.coop.dk/#vejledning
https://tv.samvirke.dk/secret/67527107/c5d1fa4a6855c440f8f0b14cb06cef89
https://tv.samvirke.dk/secret/67527107/c5d1fa4a6855c440f8f0b14cb06cef89
https://tv.samvirke.dk/secret/67048250/197ab837acd6bd978832b88fb2c08751
https://coopforum.dk/bestyrelsesarbejde/årsmoeder-generalforsamlinger/
http://bestemnoget.coop.dk/


 
Fællesugen med årsmøder og generalforsamlinger på tværs af Dagli’Brugsen, 
SuperBrugsen og Kvickly i hele landet bliver bakket op af en kampagne i alle 
Coops kanaler. Det betyder bl.a.: 
 

▪ Markedsføring i Kvickly & SuperBrugsens tilbudsavis uge 16 
▪ Annoncering og film på Coops sociale medier og omtale i 

mails til medlemmer (medlemsmail uge 12) 
▪ Markedsføring i dagblade 
▪ Annonce og klumme i Samvirke april 
▪ Oplysninger om butikkernes årsmøder & generalforsamlinger 

på kampagnesite: http://bestemnoget.coop.dk/  

Fremgår jeres møde ikke af listen, kan I melde ind ved at udfylde skemaet her:  
https://coopforum.dk/bestyrelsesarbejde/%C3%A5rsmoeder-
generalforsamlinger/faelles-uge-for-aarsmoeder-og-generalforsamlinger-i-
uge-16-tilmelding/ 
 
 
Lokal markedsføring og inspiration til mødet 
På møderne får butikkens medlemmer nyt fra bestyrelse og 
uddeler/varehuschef, og der er valg til bestyrelsen. 
 
Annonceskabelon, invitationsflyer i A5, inspiration til beretning og skabelon til 
pressemeddelelse mm. finder du på coopforum.dk: 
https://coopforum.dk/bestyrelsesarbejde/%C3%A5rsmoeder-
generalforsamlinger/inspiration-og-materiale-til-jeres-moede/ 
 
Materiale-/dekopakke er leveret til butikken i uge 5. 
 
 
Spørgsmål og kontakt 
Har du brug for yderligere information eller har du spørgsmål, så kontakt jeres 
lokale foreningskonsulent.  
 
Find din konsulent her: https://coopforum.dk/bestyrelsesarbejde/brug-dine-
konsulenter/foreningskonsulenterne/ 
 
 
Rigtig god fornøjelse! 
 
Venlig hilsen 
 
Mike Dranov 
Foreningsdirektør 
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