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Leder
I år fyller Kooperativet 5 år. Det er vi stolt av!
Markedet for økologisk mat har endret seg siden
starten i 2013 og konkurransen er nå mye større
med økt utvalg i matbutikker og nye leverandører
som tilbyr hjemkjøring. Vi mener at Kooperativet
fortsatt er levedyktig, fordi vi tilbyr et fellesskap
som er unikt, vi fremmer rettferdig handel og vi har
fokus både på økologiske og kortreiste varer. Vi er
økonomisk uavhengig og fokuserer på bærekraft
i alle ledd, og dette skiller oss fra kommersielle
aktører.
Kooperativet er et medlemseid og medlemsdrevet
samvirke, som innebærer at vi er helt avhengig av
frivillige for å fungere. Mange medlemmer legger
ned mye tid og engasjement, men fortsatt er det
tidvis behov for flere i arbeidsgruppene og flere på
utleveringsvaktene.
I 2017 ble det gjort en endring i logistikk ved
utlevering som viste seg å være en veldig god ide.
Pakkevaktene ble fjernet og det ble lagt opp til et
selvplukk-system hvor alle som henter pose selv
plukker med seg det de skal ha. Dette gjorde at
behovet for antall frivillige per vakt ble
redusert, flere kunne jobbe siden vakten starter
senere og den tunge pakkejobben ble fordelt blant
flere. Både logistikkgruppen og medlemmer har
gitt mange positive tilbakemeldinger på dette.

Da det nye styret startet i fjor ble det raskt klart at
betalingssystemet ikke fungerte som det skulle og
at denne situasjonen måtte løses. Jobben med å
finne en ny og varig løsning ble tid- og
ressurskrevende, og vi så oss nødt til å sette i
gang med en midlertidig løsning med Vipps, selv
om dette ikke er ideelt for alle. Parallelt jobbet vi
med å lage ny nettside med en integrert
betalingsløsning. Nå er vi straks i mål og vi gleder
oss til å ta den nye nettsiden i bruk!
Videre har vi jobbet med å stabilisere økonomien,
siden vi tidlig så at vi kom til å ha et underskudd
på grunn av nedadgående antall medlemmer.
I 2018 satser vi i styret blant annet på å igjen være
mer synlige i den offentlige debatten og i media.
Samtidig jobber vi for at medlemmene føler seg
sett og hørt og dermed som en del av et større
fellesskap.
				Seraina Müller
				(Styreleder)
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Nøkkeltall per 31. desember 2017
Antall medlemmer

972
Antall utleveringer

24
Ukens pose

3730
Meieriposer

408
Kjøttposer

553

Gjennomsnittlig bestilling av Ukens pose

155
Rekordbestilling av Ukens pose

334
Omsetning

1 617 364
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Bøndene
Disse bøndene samarbeidet vi med i 2017. Alle bøndene driver gårdene etter økologiske
eller biologisk-dynamiske prinsipper, og er godkjent av Debio eller under omlegging til
Debiogodkjenning.
Solli gård i Stokke, Vestfold
Ommang Søndre i Løten, Hedmark
Alm Østre i Stange, Hedmark
Fokhol gård i Stange, Hedmark
Heinrich Jung i Arneberg, Hedmark
Alhaug gård på Nes, Hedmark
Lislerud gård i Eidsberg, Østfold
Røisilien bigård i Minnesund, Akershus
Bernt Devik i Nærsnes, Buskerud
Bergsmyrene gård i Kana, Buskerud
Sansegården Olavsbråten i Noresund, Buskerud
Nordgard Aukrust i Lom, Oppland
Jønsi gård i Hjuksebø, Telemark
Stigen økologiske grønnsaker i Gvarv, Telemark
Olseng bærgård
Aastad gård (før Berger gård)
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Aastad gård
Bernt Devik

Solli gård
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Innkjøp fra bøndene
Alhaug gård
Alm Østre
Anne Heidi Bergheim
Aukrust gard og urteri
Bergsmyrene gård
Bernt Devik
Fokhol gård
Heinrich Jung
Heramb gård
Hurdalsjøen økologiske landsby
Jønsi gård
Leiv-Otto Marstrander
Lislerud gård
Nordenga kursgård
Olav Arne Sønsteby
Olavsbråten
Olseng bærgård
Ommang Søndre
Ramme gaard
Røisilien bigård
Solli gård
Stigen økologiske grønnsaker
Sverdstad gård
Sørli gård
Uksum gard
Veflingstad gård
Ødeverp andelsgård
Aastad gård (før Berger gård)

2014

2015

2016

2017

183581
44166
55616
204355

21097
515567
14650
77567
152736

14988
256333

6211
213980

24996
82399
17412
332049
140838

8872
92753
15445
198113
85298

201315
173304

125753
51168

55138
119131
40930
192500
26845
2725
18989

54261

383712
278010
14858
13319
53200
129411
3614
19397
442650
98520
306991
43435
44040
334000
88238
35712
99443
13976
12207
7874
11475

56846
54940
53293
117660
5313
133150

22680
72557

232335

186374
22658
75057

67600
166000
172631

30680
150214
6880

41027
10920
41417
13858
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#oslokooperativ #kooperativetibilder #sommerfest #bergsmyrene #solligård #gårdsbesøk #utlevering #mittgrønneoslo

Hva skjer i Kooperativet?
21. januar
Julebord
Lørdag 21. Januar 2017 ble det arrangert julebord for medlemmer og bønder på Vognmand
Nielsen i Oslo. En blanding av bønder, styremedlemmer og medlemmer deltok. Det ble servert en
deilig 3-retters meny med norske kortreiste ingredienser.
28. februar
Årsmøte
Årsmøte ble arrangert 28. februar 2017 på Hendrix Ibsen, Vulkan kl. 1700-1900. I tillegg til
godkjenning av regnskap og budsjett og valg av nytt styre, fikk vi en presentasjon fra Vippa, det nye
matkultursenter som åpnet påsken 2017 på Vippetangen i Oslo. Det ble servert wraps, bakverk og
kaffe.
21. mai
Gårdsbesøk
Gårdsturen våren 2017 gikk til Røisilien bigård, i Eidsvoll, som har drevet med økologisk honningproduksjon siden 2005. Totalt 16 personer fra Kooperativet var med på besøket, noen kjørte selv,
mens andre reiste med tog. Vi fikk møte biene og birøkter Ingegärd Øien viste hvordan honningen
blir laget.
3. juni
Miljøfestival
Miljøfestivalen, #mittgrønneoslo, ble arrangert av Oslo kommune lørdag 3. juni i Nedre Foss park.
Kooperativet var til stede med egen stand sammen med Dan fra Solli Gård, som stilte mannsterke,
med far og sønn som grillet og solgte pølser. Vi arrangerte tegne/potettrykk-aktiviteter for barna,
informerte generelt om Kooperativet og hadde en loddtrekning med en ukens pose som premie.
Mange var nysgjerrige på Kooperativet, og det vervet noen nye medlemmer.
10. juni
Sommerfest på Bergsmyrene gård
I tradisjon tro arrangerte vi sommerfest hos Finn Dale på Bergsmyrene gård. Lørdag 10. juni
deltok cirka 30 gjester, inkludert gårdsarbeidere og naboer av gården. Maten ble laget sammen og
bestod av flotte og ferske grønnsaker fra gården, i tillegg til salater og annet tilbehør med blomster.
Utendørs ble det grillet kje fra Gertjan, Ommang Søndre og helgrillet piggvar som Tobias vår snille
kokk ordnet. Været holdt seg så maten ble spist ute, og da det mørknet fortsatte vi i låven med dans
ut i de små timer.
29. juni
Torsdagspils på Smelteverket
Vi gjorde et forsøk med en torsdagspils på Smelteverket, Mathallen, i forbindelse med
poseutlevering. Erfaringen ble at det er en travel hverdag og de fleste må hente posen sin og løpe
videre, men ikke umulig at vi gjør et forsøk igjen en annen gang.
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15. oktober
Matbeat
På litt kort varsel fikk vi tilbud fra Spire om å være med på stand i Botanisk Hage under MatBeat.
Mangel på mannskap gjorde dette til et litt dårligere utnyttet arrangement enn det kunne vært, men
uttellingen var likevel ganske god. Standen ble pyntet med gresskar og Kooperativet-poser. Mange
kom innom siden det var en del av en rebus man måtte gjennom for å få en premie. Vi informerte
om Kooperativet og fikk vervet og meldt inn cirka 10-11 nye medlemmer direkte i løpet av dagen via
Vipps.
24. november
Førjulssammenkomst på Topphem
Fredag 24. november møttes 10 stykker, inkludert Finn fra Bergsmyrene gård på Topphem ved Solli
plass for en uformell førjulssammenkomst. Det ble servert musserende vin og gode ideer for
Kooperativet ble utvekslet.
23. januar
Arbeidsgruppemøte
Tirsdag 23. januar i år arrangerte styret en workshop sammen med arbeidsgruppene på
DNTs Friluftshus på Sørenga. Det overordnede tema for samlingen var kommunikasjon innad i
organisasjonen, både mellom grupper og styret og fra resten av medlemmene. Det var enighet om å
utforske ulike løsninger for å bedre samarbeidet og øke frivilligheten, både i form av vakter og andre
aktiviteter. Serveringen bestod av wraps, mandelmuffins, kaffe og te.
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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, matglede- og kreativitet, norsk sesong, matlaging og tradisjoner som sylting
og safting.
For å få til alt dette har vi organisert Kooperativet i fem arbeidsgrupper, et aktivt styre og
én koordinator.
Arbeidsgruppene
Innkjøpsgruppa har ansvar for å utvikle gode samarbeid med bøndene, sette sammen
Ukens pose og følge opp bestillingen og varesortimentet.
Kjøtt- og meierigruppa har ansvar for samarbeidet med bøndene som leverer kjøtt og
meierivarer, og sammen med dem sette sammen kjøttposer og meieriposer.
Logistikkgruppa planlegger det praktiske knyttet til hver utlevering, og følger opp
vaktlister og rutiner for utlevering.
Kommunikasjon formidler regelmessig til medlemmene hva vi står for, hva vi gjør og
hva vi skal. De skriver saker, tar bilder og har ansvaret for å sende ut nyhetsbrev til
medlemmene.
Arrangementsgruppa skaper liv i Kooperativet med arrangementer av ulikt slag. Det
kan være det praktiske og smaksmessige knyttet til årsmøtet eller andre medlemsmøter,
i tillegg til gårdsturer, julebord, kurs og fester.

Styret møtes månedlig for å sikre og utvikle driften av Kooperativet. Styremedlemmer i
2017 har vært Seraina Müller (styreleder), Helene Husmo, Peter Møller, Anders Gustav
Pettersen, Gro Angell Flengsrud og Ida Helene Mjelde. Sistenevnte trakk seg senere og
ble erstattet med vara Kristin Dypedokk. Kristin måtte også trekke seg etter kort tid.
Koordinator
Frances var engasjert som koordinator i 10-20 % stilling i 2017, og fra januar i år tok
Peter Møller over denne jobben. 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 pakking og utlevering av poser, eller å være med i en av arbeidsgruppene.
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Kooperativets 10 grunnprinsipper
Vårt utvalg av matvarer skal være:
1 – Dyrket og produsert etter økologiske/biodynamiske prinsipper
Alle varene vi formidler er dyrket etter økologiske og/eller biodynamiske prinsipper. Det
innebærer alle dyrkningsformer som ikke utpiner jorden eller øker mengden av kunstige
kjemikalier, kunstgjødsel eller sprøytemidler i vår jord og vårt miljø. Dyrkningsformene
vi støtter bygger på ønsket om et sunt og bærekraftig landbruk, friskt vann, biologisk
mangfold og dyrevelferd.
2 – Dyrket så lokalt som praktisk mulig
Avstanden fra jord til bord har avgjørende betydning for matvarens friskhet, smak og
ernæringsmessige verdi. Jo kortere avstand mellom hvor grønnsaker dyrkes og hvor de
spises, desto større er den miljømessige gevinst. Ved å støtte lokal produksjon av
matvarer støtter vi også bevaring av kunnskap og kultur som er særegen for produksjon
av matvarer i vårt lokale klima.
3 – Sesongbasert
Vårt matvaretilbud bestemmes av årstidene.

Våre matvarer skal distribueres på en måte som:
4 – Støtter rettferdig og direkte handel
Mange bønder og matprodusenter blir hardt presset på pris og dermed på deres inntekt.
Dette medfører negative sosiale og miljømessige konsekvenser både lokalt og globalt.
Vi sikrer at det er færrest mulig ledd mellom Oslo Kooperativ og produsentene ved å
skape direkte personlige kontakter.
5 – Er miljøvennlig
Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke ressurser med omtanke; vi reduserer matsvinn,
gjenbruker og bruker miljøvennlige materialer.
6 – Formidler og fremmer kunnskap om matvarer og økologi/biodynamikk
Vi gjør Oslos borgere mer bevisste på hvordan matvarene de spiser når frem til deres
middagsbord. Vi mener at økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon i befolkningen
vil ikke bare øke støtten til Oslo Kooperativ men også føre til økt bevissthet til å ta riktige
bærekraftige valg for framtiden. En viktig del er også å dele vår kunnskap om å drive
Oslo Kooperativ for å inspirere andre byer og felleskap til å starte lignende initiativer.
arbeider for at kooperativet skal være en plattform hvor medlemmene kan samarbeide
om positive tiltak med utgangspunkt i sitt nærområde. En slik plattform kan gjøre det
mulig for medlemmer å organisere seg rundt felles behov, mål og interesser og få det
lokale nærområdet og fellesskapet til å blomstre.
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7 – Er økonomisk bærekraftig og uavhengig
For at Oslo Kooperativ skal ha de beste muligheter for å vokse og bli en del av en
bærekraftig fremtid, må vi være i stand til å eksistere uten ekstern støtte. Vi blir dermed
mindre sårbare for skiftende prioriteringer fra offentlige og private instanser. Dette betyr
at vi alltid dekker våre driftsutgifter gjennom medlemskontingent, egne inntekter og
frivillig arbeidskraft.
8 – Er transparent og fremmer tillit i alle produksjons- og distribusjonsledd
Vi er åpne og ærlige rundt alle våre finansielle transaksjoner og de valg vi gjør i forhold
til vårt tilbud. Dette gjelder både i forhold til produsentene som leverer matvarer, alle
medlemmer og til hvordan vi bruker vårt overskudd.
9 – Er nært og tilgjengelig
Vi arbeider for at økologiske og biodynamiske matvarer ikke skal være en gourmetluksus, men en fast og naturlig del av vår hverdag. Derfor skal Oslo Kooperativ være
nært og tilgjengelig for våre medlemmer – også prismessig! Vi vil gjøre økologiske og
biodynamiske landbruksvarer tilgjengelig til en rettferdig pris, for både medlemmer og
bonden, og vil alltid prioritere kvalitet og bærekraftighet framfor pris.
10 – Drives av et lokalt arbeidende fellesskap
Oslo Kooperativ skal inneholde og oppmuntre til mer enn bare å levere bærekraftige
matvarer. Vi arbeider for at kooperativet skal være en plattform hvor medlemmene kan
samarbeide om positive tiltak med utgangspunkt i sitt nærområde. En slik plattform kan
gjøre det mulig for medlemmer å organisere seg rundt felles behov, mål og interesser og
få det lokale nærområdet og fellesskapet til å blomstre.
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Styrets årsberetning
Styrets årsberetning
Virksomhetens art
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 Kooperativets 10 grunnprinsipper, hvor bærekraft i alle ledd er fellesnevner.
Kooperativet har tilholdssted I Oslo, med to utleveringssteder, og samarbeider med
bønder i de omkringliggende fylkene. Utleveringsstedet Berle ble besluttet nedlagt fra
2018 på grunn av manglende oppslutning av frivillige til utlevering.
Kooperativet er avhengig av at alle medlemmer bidrar i fellesskapet og slik driver
organisasjonen framover. Medlemmer kan bestille en pose med råvarer annenhver uke.
Som medlem forplikter man seg til å pakke poser eller delta i en av arbeidsgruppene.
Kooperativet ble stiftet april 2013 og er økonomisk selvstendig. Per desember 2017
hadde Kooperativet 972 medlemmer, noe som er om lag 440 medlemmer lavere enn
tilsvarende tidspunkt i 2016.
Styrets arbeid
Styret har, siden årsmøtet i februar 2017, hatt 11 ordinære styremøter og to strategidager. Styret har videre arrangert et møte og en workshop med arbeidsgruppene med
hensikt å styrke samarbeidet og kommunikasjonen i organisasjonen. Styret har mellom
styremøtene koordinert sitt arbeid gjennom en online arbeidsplattform.
Fortsatt drift
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn. Nye rutiner har bedret frivilligsituasjonen og
styret mener at en fornyet satsning på rekruttering av medlemmer kan gi gode resultater
i 2018. På bakgrunn av styrets helhetlige vurderinger og sameiets økonomiske stilling
anbefales videre drift.
Arbeidsmiljø og ansatte
Kooperativet har ingen ansatte. Virksomheten drives i all hovedsak av frivillighet, i tillegg
til en koordinator engasjert som konsulent. For å sikre gode arbeidsforhold for
Kooperativets koordinator har styret gjennomført en medarbeidersamtale høsten 2017.
Fra februar til desember 2017 har Kooperativet kjøpt 40 timer med koordinatortjenester
i måneden. Av hensyn til økonomi er antallet månedlige timer med koordinatortjenester
redusert til 30, maks 40 ved behov, fra og med januar 2018.
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Miljørapportering
Å ta vare på miljøet gjennom hele verdikjeden er grunnfestet i Kooperativets
prinsipper. Miljøet er avgjørende i beslutninger knyttet til hvilke bønder
Kooperativet samarbeider med og deres produksjonsform, transportmetoder samt
ulike løsninger knyttet til pakking av varene særlig med tanke på emballasjebruk.
Kooperativet styre er forpliktet overfor Kooperativets medlemmer til å arbeide for
å oppfylle de fastsatte prinsippene.
Økonomisk stilling
I 2017 hadde Kooperativet et underskudd på om lag 40 000 kroner. Årsaken for
underskuddet er hovedsakelig at antall medlemmer i Kooperativet har vært
nedadgående de siste årene. For 2017 var det budsjettert med noe medlemsvekst og 375 000 kroner i inntekt fra medlemskontingenter.
Regnskapet for 2017 viser en inntekt fra medlemskontingenter på i underkant av
280 000 kroner. Styret ble tidlig klar over at driften ville gå med underskudd og
satte derfor inn tiltak for å redusere underskuddet gjennom sterk kostnadskontroll. Styret har hatt fokus på å bedre Kooperativets likviditet i løpet av 2017,
gjennom å avslutte forholdet til RegistrerMeg, og avtale en betalingsplan for
RegistrerMegs gjeld til Kooperativet. Gjennom disse tiltakene, kombinert med at
styret i budsjett for 2018 legger opp til en realistisk medlemsmasse og et
nøkternt budsjett, gjør man ser for seg et økonomisk bærekraftig 2018.
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Resultatregnskapet 2017
Inntekter
Ukens pose (inkl. gebyr)
Kjøttpose (inkl. gebyr)
Meieripose (inkl. gebyr)
Spesialbestillinger meieri (inkl. gebyr)
Resalg av varer
Kjølebag (inkl. gebyr)
Jutenett (inkl. gebyr)
Andelsinnskudd og kontingent 2017 (inkl. gebyr)
Inntekter arrangement (inkl. gebyr)
Annen inntekt (ukjent Vipps innbetalinger)
Sum inntekter

789600
346600
177135
11670
5596
720
4277
279987
11380
1495
1,628,460.00 kr

Kostnader
Varer til ukens pose
Kjøttprodukter
Meieriprodukter
Vareinnkjøp fra 2016
Bruksgebyr RegistrerMeg
Provisjon Vipps
Arrangementskostnader
Markedsføring (Facebook annonser)
Utvikling - frivillighetstiltak
Koordinator
Regnskapsrådgivning
Utstyr og annen driftsutgifter*
Sum kostnader

741 338
321 833
179 309
65 000
66 434
6 523
17 542
992
9 978
237 750
7 969
16 019
1 670 692 kr

Driftsresultat -42,232 kr
* inkludert termometre, abonnement webhotell, bankgebyrer, frakt, registrering av fellesmerke o.l.
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Balanseoppstilling 2017
Bankinnskudd
Fordringer RegistrerMeg
Andre fordringer
Sum eiendeler

105 692
254 062
1 534
361 288

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

35 500
18 395
17 105

Sum egenkapital
Sum gjeld/egenkapital

344 182
361 287

