
Årsmøder i Coop-ejede butikker Spørgsmål og 
svar 
 

 

Hvor lang tid i forvejen skal årsmødet indkaldes? 
Svar: Butiksbestyrelsen skal indkalde til årsmødet med mindst 2 ugers varsel. Af indkaldelsen bør det 
fremgå, om årsmødet afvikles ved fysisk fremmøde, som digitalt årsmøde eller som en hybrid 
(kombination af fysisk fremmødte og digitalt). Af indkaldelsen bør det fremgå, at digital deltagelse 
kræver installation af Coop app-en. 
 

Hvordan bliver årsmødet korrekt indkaldt? 
Svar: Der skal som minimum laves et opslag i butikken, eksempelvis med plakaterne indeholdt i den 
tilsendte materialekasse. Opslaget skal indeholde dagsorden samt besked om, at forslag skal meddeles 
skriftligt til butiksbestyrelsens formand senest 1 uge før mødet. Derudover er det muligt at lave en 
indkaldelse til fysisk/digitalt årsmøde i QuickCoop. Se guide på Mit Coopforum under Årsmøder & 
Generalforsamlinger. 
 

Digitalt årsmøde via Coop appen og eller fysisk fremmøde? 
Svar: Deltagere, der deltager digitalt, anbefales at bruge Coop appen. Deltagere som ikke har Coop-
appen, kan kun deltage ved fysisk fremmøde på årsmødet. Hvis der er fysisk fremmødte til årsmødet og 
deltagere, der deltager digitalt, bør der tages stilling til, om årsmødet skal afvikles som hybrid-møde. Det 
anbefales dog ikke, at årsmøder afvikles udelukkende digitalt, ligesom bestyrelsen også bør vurdere, om 
det er hensigtsmæssigt med hybridmøder, idet der er ikke længere risiko ved fysiske møder. Samtidig 
giver fysiske møder en bedre dynamik. 
 

Hvordan kan vi give medarbejdere og andre interesserede, der ikke har 
tilhør til butikken, mulighed for at overvære mødet digitalt? 
Svar: Når et helt eller delvist digitalt årsmøde er oprettet i Quick Coop, vil der kunne hentes link til 
videosendingen. Dette link kan sendes til de medarbejdere og andre gæster, der gerne vil kunne følge 
mødet digitalt. Da de ikke er stemmeberettigede, har de ikke mulighed for at deltage i afstemning om 
eksempelvis bestyrelsens sammensætning.   
 

Kan en stemmeberettiget deltager give adgang til, at en anden i 
husstanden deltager i mødet? 
Svar: Til de fysiske årsmøder har det været muligt at give andre personer eksempelvis en ægtefælle til 
stemmeberettigede taleret eller mulighed for at deltage på årsmøde. Dette er ikke muligt ved de digitale 
årsmøder.  Øvrige deltagere kan se med på det digitale årsmøde sammen med en tilmeldt person. 

 
Skal afstemningen foregå under mødet? 
Svar: For at gøre afviklingen af det digitale årsmøde så enkel og smidig som mulig anbefales, at 
afstemningen foregår i Coop appen, og bestyrelsen kan selv fastsætte stemmeperioden. Efter fristens 
udløb kan resultatet af afstemningen offentliggøres eksempelvis med en nyhed i Coop appen.  
Hvis der på mødet også er afgivet fysiske stemmer, skal disse optælles og lægges sammen med de 
digitale stemmer, inden resultatet offentliggøres. Valgperioden for de valgte kandidater begynder straks 
efter afslutningen af årsmødet. Ved digitalt eller hybride årsmøder anbefales det at udskyde 
afslutningen af årsmødet, således at man kan nå at afvikle valget digitalt. Det anbefales at ordstyreren 
gør forsamlingen opmærksom på hvornår afstemningen skal være afsluttet. 
 

Hvor sent kan en kandidat meddele, at vedkommende gerne vil stille op? 
Svar: En kandidat kan meddele sit ønske om opstilling på selve mødet, men inden afstemningen 
begyndes. 



 
Hvornår er en bestyrelse gyldig? 
Svar: Der skal være valgt mindst 3 medlemmer med tilhørsforhold til medlemsbutikken/-erne til butiks-
bestyrelsen. Af dem skal der være valgt en formand. Såfremt butiksbestyrelsen ikke lever op til disse 
krav per 1. januar, kan den eksempelvis ikke stemme til landsrådsvalget i dette år. For at kunne 
dokumentere bestyrelsens sammensætning, er det vigtigt, at bestyrelsen er registreret korrekt på Mit 
Coopforum under ”Bestyrelsesoversigt”. 
 

Hvor mange stemmer skal afgives på hver stemmeseddel? 
Svar: Der skal stemmes på et antal kandidater svarende til én over halvdelen af det antal poster, der skal 
besættes. Eksempelvis skal der stemmes på 3 kandidater, hvis der er 4 eller 5 poster, der skal besættes. 
Ved brug af digital afstemning til årsmøder i QuickCoop sker beregningen af antallet af kandidater, der 
skal stemmes på, automatisk. ½ af bestyrelsen er på valg hvert år. Hvert bestyrelsesmedlem vælges som 
hovedregel for en 2- årig periode. 
 

Hvem kan stemme? 
Svar: På årsmødet tjekkes det, hvem der er stemmeberettiget efter reglerne i Coop ambas valgregulativ. 
Et personligt eller institutionelt medlem af Coop, som mindst 1 måned før mødedagen har valgt 
tilhørsforhold til medlemsbutikken, er stemmeberettiget på mødet. Stemmeberettiget er endvidere 
ethvert personligt eller institutionelt medlem, hvis tilhørsforhold til medlemsbutikken har varet mindre 
end 1 måned, og som har skiftet tilhørsforhold fra en anden medlemsbutik på grund af sidstnævnte 
butikslukning, forudsat at medlemmet har været medlem af Coop i mindst 1 måned. 
 

Hvad hvis én eller flere skal vælges for en 1-årig periode? 
Svar: Såfremt der på årsmødet besluttes at supplere bestyrelsen med flere medlemmer, kan det være 
nødvendigt, at et eller flere bestyrelsesmedlemmer skal vælges for en 1-årig periode således, at antallet 
af kandidater, der kommer på valg hvert år, er ligeligt. Her vil det være stemmetallene, der afgør, hvem 
der bliver valgt for henholdsvis en 2-årig periode og en 1-årig periode. De kandidater, der opnår flest 
stemmer, bliver valgt ind for en 2-årig periode. Kandidater, der opnår færrest stemmer, bliver valgt ind 
for en 1-årig periode. 
 
Ved stemmelighed afgør ordstyreren, hvorvidt der skal ske fornyet afstemning blandt kandidaterne med 
samme stemmetal, eller om afgørelsen skal træffes ved lodtrækning. Hvis der har været digitale delta-
gere, kan det være vanskeligt at aftale en ny afstemning, efter den første afstemning er afsluttet. I dette 
tilfælde kan man med fordel træffe afgørelsen ved lodtrækning og orientere om dette inden afstem-
ningen påbegyndes. 
I tilfælde af fredsvalg kan årsmødet bemyndige butiksbestyrelsen til selv at fordele valgperioderne 
blandt de nyvalgte. Husk at nævne dette under punktets behandling på årsmødet. 
 

Hvordan vælges suppleanter? 
Svar: De kandidater, der ikke opnår valg til bestyrelsen, bliver valgt som suppleanter efter deres 
stemmeantal. Den suppleant, der fik flest stemmer, bliver valgt som 1. suppleant, den suppleant med 
næstflest stemmer bliver 2. suppleant og så videre. Suppleanter bliver valgt til en periode frem til næste 
årsmøde, hvor der igen er valg til bestyrelsen. 
 

Hvordan stemmes der generelt på årsmødet? 
Svar: Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Der kan stemmes om forslag, der er kommet ind 
rettidigt. Afstemning kan være skriftlig eller ved håndsoprækning eller elektronisk. Valg til bestyrelse 
skal være skriftlig eller via Coop appen. Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed. 
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