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Leder
Da meldingen fra regjeringen gikk ut i mars 2020 om at 
landet skulle stenges ned, var vi i Kooperativet usikre på om 
vi også måtte stoppe våre utleveringer. Vi kom raskt til at Ko-
operativets tilbud til våre medlemmer er like essensielt som 
dagligvarehandelen og kunne også til dels bidra til å minske 
pågangen og smittefaren i disse butikkene. I året som gikk 
har vi holdt åpent på samtlige av våre planlagte datoer.

Vi har også fått høre fra flere av bøndene vi har kjøpt varer av 
at de hatt spesiell glede av Kooperativet i år ettersom mye av 
deres normale salg til serveringssteder hadde stoppet opp. 

Vi ser i 2020 en oppgang både i antallet medlemmer og i 
antallet solgte poser. Lokale, sesongbaserte og økologiske 
råvarer blir ikke mindre viktig i et år som dette. Snarere tvert 
imot.

Dugnadsånden som var mye omtalt fra politisk hold har vi 
sett i praksis i Kooperativet. En betydelig frivillig 
arbeidsinnsats har blitt nedlagt for å opprettholde
 regelmessige utleveringer og sikre at disse har vært i 
henhold til gjeldende smittevernregler. Som styreleder er jeg 
både stolt over det vi har fått til og imponert over hvor alle 
dem som har brettet opp ermene. De har gjort det mulig for 
bønder å få omsetning på sin produksjon og for folk i Oslo å 
spise lokal, sesongbasert og økologisk mat.
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Antall medlemmer

409
Antall utleveringer

27
Ukens pose

2510
Kjøttposer

133
Pakker med 6 egg

197 

Antall meieriprodukter

352
Poser mel

276
Rekordbestilling av ukens pose

140
Omsetning

873 022
Gjennomsnittsbestilling av ukens pose

93

Nøkkeltall 2020
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Solli gård

Grette gård

Nordre Nes

Hovelsrud gård

Linnestad gård

Bernt Devik

Knatten Fruktgård

de Haes Gartneri

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

Logistikkgruppa 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.

Kommunikasjons- og arrangementsgruppa formidler 
regelmessig til medlemmene, på nettsiden og sosiale medier, hva 
vi står for, hva vi gjør og hva vi skal. De skriver saker, tar bilder og 
informerer medlemmer om produkter. I tillegg jobber gruppen for å 
skape liv i Kooperativet med arrangementer av ulikt slag som gårds-
besøk og fester, og deltar på offentlige arrangementer for å skape 
interesse rundt Kooperativet og spre budskapet vårt.

Styret møtes månedlig for å sikre og utvikle driften av Kooperativet. 
Styremedlemmer i 2020 har vært Peter Møller (styreleder), Seraina 
Müller, Amanda Perri, Fabio Zeiser og Vilde Lavoll.

Even Ulsnæs er vært engasjert som koordinator i 20 % stilling i 2020. 
Koordinatorens oppgave er å ta seg av administrative oppgaver, og være 
sentral i utviklingen og koordinering av Kooperativets virksomhet i tett 
samarbeid med styret. I tillegg, har koordinator ansvaret for å sende ut 
nyhetsbrev til medlemmene.

Alle medlemmer driver Kooperativet fremover. Som medlem forplikter 
man seg til å bidra med utlevering av poser, eller å være med i en 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 i år 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 en av arbeids-
gruppene. Kooperativet ble stiftet i april 2013 og er økonomisk selvstendig.

Styrets arbeid

I 2020 har styret gjennomført ni styremøter, fysisk før mars, deretter 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 året som gikk rekrutterte også styret en ny koordinator, Even Ulsnæs. Han har 
siden mai vært ansvarlig for vår drift og er et bindeledd mellom medlemmer og 
våre frivillige arbeidsgrupper.
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Tiltak i forbindelse med pandemi
Kooperativet måtte som alle andre tilpasse seg den nye hverdagen da covid-19 
førte til nedstenginger og strenge regler for fysiske møteplasser. 
Utleveringsstedet vi fikk åpnet i 2019, ByKuben, har holdt stengt siden mars 
2020. Kun Mathallen har holdt åpent og selv der har det vært begrenset 
mulighet til å oppholde seg innendørs. Kooperativet satte inn nødvendige 
tiltak og gjennom imponerende frivillig innsats kunne delt ut poser inne på 
Mathallen mens det var tillatt og utendørs i til dels iskaldt vintervær når også 
Mathallen var stengt. Munnbind, latex hansker, håndsprit og mer har i år vært 
en egen utgiftspost på budsjettet, men på samme tid har vi blitt forhindret i å 
sette ut i live våre planer for gårdsbesøk og andre sosiale aktiviteter og 
kostnadene har vært innenfor budsjettets rammer.
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Resultatregnskap 2020

Inntekter

Ukens pose
Kjøttpose
Meieripose
Salg Honning/tørrvare
Kjølebag
Jutenett
Andelsinnskudd og kontingent 2020
Sum inntekter

2019

440 396
40 425
31 284
18 969

170
705

111 910
643 859

2020

585 419
69 920
39 358
35 450

425
780

141 670
873 022

Endring

145 023
29 495

8 074
16 481

255
75

29 760
229 163

Kostnader

Varer til ukens pose
Kjøtt
Meieriprodukter
Honning og tørrvare
Emballasjematerialer
Koordinator
Regnskapsrådgivning
Utstyr og andre driftsutgifter
Bruksgebyr 

Sum kostnader

414 171
40 226
36 791
14 810

0
50 900

6 094
  23 732 
17 510

604 234

506 216
67 309
44 806
31 175

3 219
109 850

5 000
45 431
25 608

838 614

92 045
27 083

8 015
16 365

3 219
58 950
−1 094
21 698

8 098

234 379
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Balanseoppstilling 2020

Bankinnskudd
Fordringer Vipps og Stripe

Sum eiendeler

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Sum egenkapital
Sum Egenkaptal og gjeld

2019

402 029
  4 551 

406 580

6 922
13 776
20 698

348 991
369 688

2020

379 322
  40 551 

419 872

−418
0

−418

348 991
348 572

Endring

−22 707
  36 000 

0
13 293

0
−7 340

−13 776
−21 116

0
0

−21 116


