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Neste år vil Kooperativet ha eksistert i ti år. Siden da har vi delt ut over 36 000 poser bestående av blant annet over 180 
tonn grønnsaker! Det hele er gjort mulig av alle de frivillige som bruker sin tid på dette.

Håndteringen av pandemien, som vi forhåpentligvis nå snart er ferdig med, har blitt omtalt som en dugnad. Mange har slitt 
med motivasjonen ettersom den stadig ble forlenget. Vi i Kooperativet har også merket at det er krevende å måtte stadig 
tilpasse oss nye regler for hvordan vi kunne organisere våre utdelinger. På tross av dette har folk stått på og lagt ned en 
fantastisk innsats for å sikre at våre medlemmer kan hente sine poser med økologiske og biologisk-dynamiske råvarer fra 
lokale bønder.
Kooperativet er ikke som andre salgskanaler: De som kontakter bøndene og bestiller råvarene, de som styrer nettsiden og 
poster på sosiale medier, de som pakker og deler ut posene, ingen av dem tjener en krone på å gjøre det. Vi holdes i gang 
av så mange engasjerte frivillige. Kooperativet er en dugnad som snart har pågått i ti år! Skal Kooperativet eksistere i ti år til 
er vi avhengige av at byfolk fortsetter å stiller opp for å kjøpe bra mat fra bra bønder.
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LEDER
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Antall medlemmer

336

Antall utleveringer

27

Ukens pose

2150

Kjøttposer

101

Fruktposer

409

Antall egg

7518

NØKKELTALL 2021

Antall meieriprodukter

392

Poser mel

453

Rekordbestilling av ukens pose

116

Omsetning

772 337 kr

Gjennomsnittsbestilling av ukens pose

80



Årsmelding 2021 – Oslo Kooperativ – 04



Årsmelding 2021 – Oslo Kooperativ – 05

Alm Østre, Stange
Bergsmyrene Gård, Kana
Bernt Devik, Nærsnes
de Haes Gartneri, Hadeland
Fokhol gård, Stange
Grette gård, Nykirke
Holli Mølle, Spydeberg (ny)
Hovelsrud gård, Helgøya
Jønsi Gård, Hjuksebø
Knatten Fruktgård, Sandefjord
Linnestad Gård, Ås
Olavsbråten, Noresund
Ommang Søndre, Løten
Røisilien Bigård, Minnesund
Rygge Meieri, Rygge (ny)
Solli Gård, Stokke

BØNDENE

Holli Mølle

Rygge Meieri
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ORGANISASJONEN –

SLIK FUNGERER VI
Kooperativet er et samvirke som eies og drives av medlemmene. Vi 
formidler lokalproduserte økologiske og biodynamiske råvarer, med 
priser som gagner både bonden og medlemmene. I tillegg til å være en 
salgskanal for landbruksvarer er vi også en kommunikasjon- og 
informasjonskanal. Vi formidler kunnskap om produksjon av mat, 
bærekraft, norsk sesong og matglede.

For å få til alt dette har vi organisert Kooperativet i fire arbeidsgrupper, 
et aktivt styre og én koordinator i 20% stilling.
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ARBEIDSGRUPPENE

Innkjøpsgruppa har ansvar for å utvikle godt samarbeid 
med bøndene, sette sammen ukens pose med sesongens 
grønnsaker og følge opp bestillingen av enkeltprodukter 
som blant annet egg, mel, honning og saft.

Kjøtt- og meierigruppa har ansvar for samarbeidet med 
bøndene som leverer kjøtt og meierivarer, og sammen 
med dem sette sammen kjøttpose og følge opp 
bestillingen av forskjellige meieriprodukter.

Utleveringsgruppa planlegger og utfører det praktiske 
knyttet til hver utlevering, samt løssalg av varer. I tillegg 
holder gruppen direkte kontakt med medlemmer under 
utleveringen og markedsfører Kooperativet.

Kommunikasjonsgruppa formidler regelmessig til 
medlemmene, på nettsiden og sosiale medier, hva vi står 
for, hva vi gjør og hva vi skal. De har ansvaret for å sende 
ut nyhetsbrev til medlemmene, skriver saker, tar bilder og 
informerer medlemmene om produkter. I tillegg jobber 
gruppen for å skape liv i Kooperativet med arrangementer 
av ulikt slag som gårdsbesøk og fester.

Styret møtes månedlig for å sikre og utvikle driften av 
Kooperativet. Styremedlemmer i 2021 har vært Peter 
Møller (styreleder), Amanda Perri, Fabio Zeiser, Sonja 
Kistenich, Thomas Bassetto og Vilde Lavoll.

Even Ulsnæs har vært engasjert som koordinator i 20 % 
stilling i 2021. Koordinatorens oppgave er å ta seg av 
administrative oppgaver, og være sentral i utviklingen og 
koordinering av Kooperativets virksomhet i tett 
samarbeid med styret.

Alle medlemmer driver Kooperativet fremover. Som 
medlem forplikter man seg til å bidra med utlevering av 
poser, eller å være med i én av arbeidsgruppene.
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STYRETS ÅRSBERETNING

Om virksomheten
Kooperativet SA er et medlemseid og medlemsdrevet 
samvirke som driver direkte formidling av lokalproduserte 
økologiske og biologisk-dynamiske landbruksprodukter, med 
priser som gagner både bonden og medlemmene. Formålet 
er beskrevet i sin helhet i våre 10 grunnprinsipper, hvor 
bærekraft i alle ledd er fellesnevneren. Kooperativet har 
tilholdssted i Oslo, normalt med to utleveringssteder, men 
de siste to årene kun ett. Vi samarbeider med bønder i de 
omkringliggende fylkene. Kooperativet er avhengig av at alle 
medlemmer bidrar til fellesskapet for å drive organisasjonen 
fremover. Medlemmer kan bestille en pose med råvarer 
annenhver uke. Som medlem forplikter man seg til å delta på 
utleveringsvakt to ganger i året eller delta i én av 
arbeidsgruppene. Kooperativet ble stiftet i april 2013 og er 
økonomisk selvstendig.
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Styrets arbeid
I 2021 har styret gjennomført ni styremøter, fysisk når det har vært mulig, men primært over video. Utover møtene har 
styret holdt jevnlig kontakt gjennom samhandlingsverktøyet Slack for å sikre at vi til enhver tid var oppdatert på gjeldende 
smittevernregler og kunne opprettholde vårt utleveringstilbud. I løpet av senhøsten valgte styret å oppdatere nettsiden vår 
for å få et mer tidsriktig design og for å forbedre funksjonaliteten til glede for koordinator og frivillige.
I likhet med 2020 har det foregående året vært preget av covid-19-pandemien. Vi har hatt ekstra kostnader knyttet til 
smittevernutstyr og utleveringene har vært en større belastning for utleveringsgruppa som ikke i større grad enn før måtte 
forhåndspakke innholdet i posene som har blitt delt ut.

I 2021 har vi innført en ny frukt- og bærpose. Selv om tilgangen på økologisk frukt har bedret seg i dagligvarehandelen, ser 
vi at det fortsatt er vanskelig å finne norskprodusert økologiske bær i butikk.
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Inntekter 2020 2021 Endring
Ukens pose 585419 480842 -104577
Kjøttposer 69920 40075 -29845
Kjølebag/jutenett 1205 705 -500
Meieri 39358 68267 28909
Honning/tørrvarer/drikke 35450 46653 11203
Fruktposer 0 34425 34425
Kontingent 2021 141670 101370 -40300
Sum inntekter 873022 772337 -100686

Kostnader
Varer til ukens pose -499766 -514746 -14980
Kjøtt -67309 -41139 26170
Meieriprodukter -48953 -44906 4046
Honning/tørrvarer/drikke -37626 -49058 -11432
Emballasjematerialer -3219 0 3219
Utstyr og andre driftsutgifter -28749 -27813 936
Programvare / databistand -16657 -27828 -11171
Regnskapshonorar -5000 -2750 2250
Koordinator -109850 -126000 -16150
Bruksgebyr -25632 -23505 2127
Sum kostnader -842761 -857745 -14985

Totalt 30262 -85409 -115670

RESULTATREGNSKAP 2021
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BALANSEOPPSTILLING 2021

2020 2021 Endring

Bankinnskudd 379 322 301 710 − 77 612
Fordringer Vipps og Stripe 40 551 28 607 − 11 944
Sum eiendeler 419 872 330 317 − 89 556

Leverandørgjeld −3 729 0 3 729 
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld −3 729 0 3 729

Sum egenkapital 416 144 330 735 − 85 409
Sum egenkapital og gjeld 419 872 330 735 − 89 137


