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Leder
2019 har vært nok et flott år for Kooperativet vårt. Den
økonomiske situasjonen er helt stabil igjen og vi er stolte over det
gode og bestandige samarbeidet med bøndene våre. Den nye
hjemmesiden har gjort administrasjonen rundt bestilling av poser
mye enklere og mer oversiktlig.
Som i fjor har medlemstallene gått litt ned. Bestillingstallene var
dermed lavere, men som alltid konstante. Det er flott å se at det er
en fast prosentdel av medlemmene som jevnlig bestiller poser. Vi
er også superfornøyd med stabiliteten rundt alle de frivillige som
stiller opp regelmessig, både på utleveringsdagene og i
arbeidsgruppene. Som vi alle vet så kunne ikke Kooperativet
eksistere uten alle disse tusenvis av timene som blir investert av
medlemmene.

I 2020 ønsker vi i styret å jobbe videre for å sikre at Kooperativet er
en bærekraftig og levedyktig organisasjon. Vi ønsker å få med enda
flere folk som har lyst til å være en del av Kooperativet vårt. Det er
flere arbeidsgrupper som trenger engasjerte medlemmer. Dessuten
ønsker vi å kunne delta på en eller to offentlige arrangementer hvor
vi kan presentere Kooperativet sin filosofi og den bærekraftige
historien vår.

/Seraina Müller
Styreleder
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Nøkkeltall
for 2019
Antall medlemmer

351
Antall utleveringer

26
Ukens pose

2078
Kjøttposer

79

Rekordbestilling av Ukens
pose

122
Omsetning

643 572
Gjennomsnittlig
bestilling av Ukens pose

80
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Gårder
Alm Østre, Stange, Hedmark
Bergsmyrene Gård, Kana, Buskerud
Bernt Devik, Nærsnes, Buskerud
Fokhol gård, Stange, Hedmark
Grette gård, Nykirke, Vestfold
Heinrich Jung, Arneberg, Hedmark
Hovelsrud gård, Helgøya, Ringsaker
Jønsi Gård, Hjuksebø, Telemark

Bøndene

Linnestad Gård, Ås, Akershus

Disse bøndene samarbeidet vi med i 2019. Alle
bøndene driver gårdene etter økologiske eller
biologisk-dynamiske prinsipper, og er godkjent av
Debio eller under omlegging til Debio-godkjenning.

Olavsbråten, Noresund, Buskerud

Nordre Nes, Gvarv, Telemark
Røisilien Bigård, Minnesund, Akershus
Solli Gård, Stokke, Vestfold
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Hovelsrud gård

Nordre Nes

Bernt Devik
Linnestad gård

Grette gård
Solli gård
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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.
Kjøtt- og meierigruppa har ansvar for samarbeidet med
bøndene som leverer kjøtt og meierivarer, og sammen med dem
sette sammen kjøttposer og meieriposer og følge opp varesortiment i nettbutikken.
Logistikkgruppa planlegger og utfører det praktiske knyttet
til hver utlevering. I tillegg holder gruppen direkte kontakt med
medlemmer under utleveringen, tar bilder og markedsfører
Kooperativet.
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 som gårdsturer, julebord, kurs, fester og deltar
på offentlige arrangementer for å skape interesse rundt
kooperativer og spre budskapet vårt.

Styret møtes månedlig for å sikre og utvikle driften av Kooperativet. Styremedlemmer i 2019 har vært Seraina Müller (styreleder), Amanda Perri, Andrea Skinstad,
Erin Dumbauld og Vilde Lavoll.
Peter Møller er vært engasjert som koordinator i 10 % stilling i 2019. 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 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.
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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. 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.
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
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. 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 arbeidsgruppene.
Kooperativet ble stiftet i april 2013 og er økonomisk
selvstendig. I 2019 hadde Kooperativet 351 medlemmer noe som er en
nedgang på 61 medlemmer fra 2018.
Styrets arbeid
Siden årsmøtet 28. februar har styret hatt sju ordinære styremøter og en
strategidag i 2019. Styret har mellom
styremøtene koordinert sitt arbeid gjennom den nettbaserte
arbeidsplattformen slack.
Nytt utleveringssted i Sentrum
En egen arbeidsgruppe ble dannet i 2019 for å finne nye utleveringssteder. Medlemsundersøkelsen i 2019 viste at det var størst interesse for nytt
utleveringssted på Tøyen. Det ble jobbet iherdig med å finne et sted på
Tøyen, men uten hell. Tidlig på året ble styret varselet om at utlevering i
Skippergata 22 ikke kunne fortsette fordi bygget skulle renoveres. Da ble
alle krefter satt inn på å finne et utleveringssted i sentrum og resultatet ble
ByKuben, Oslos senter for byøkologi, i Myntgata 2. Første utlevering på
ByKuben var 16. mai. Vi har blitt veldig godt tatt imot og har satt stor pris
på å få låne møtelokaler av ByKuben til styremøter og medlemsmøter i
tillegg til lokaler for utlevering.
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Fortsatt drift
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn. Kooperativets likviditet er stabilt god. 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, men har en koordinator engasjert som konsulent. For å sikre gode arbeidsforhold for Kooperativets koordinator har styreleder hatt jevnlig oppfølging og samtaler med koordinator angående arbeidsforhold og rutiner. I 2019
har Kooperativet kjøpt et snitt på 14 timer med koordinatortjenester i måneden. Dette er redusert fra et snitt på 16-17 timer i måneden i 2018.
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 2019 hadde Kooperativet et overskudd på om lag 39 000 kroner. Dette øker egenkapitalen som nå er på 385 882 kr. Den store egenkapitalen skyldes en
stor tilbakebetaling av utestående midler i 2018 og lite aktivitet som genererte utgifter i 2019.
Koordinatorstillingen har i 2019 vært på 10 %. Utgiftene til koordinator var 50 900 kr i 2019 Dette er en markant nedgang fra 2018 da utgiftene var på
89 600 kr. Nedgangen skyldes at stillingen ble redusert fra 15 % i 2018 til 10 % i 2019. Med dagens medlemsmasse er en stilling på 10 % økonomisk
bærekraftig.
Prisen på grønnsaksposen ble i 2019 økt med 15 kr fra 210 kr til 225 kr. Av dette går 210 kr til bøndene, 10 kr til betalingsløsningen Stripe og 5 kr til drift
av Kooperativet (koordinator, nettsider osv).
I 2020 vil styret satse mer på utvikling av organisasjonen, bedre det sosiale miljøet og rekruttere flere frivillige til arbeidsgruppene.
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Resultatregnskap 2019
Inntekter
Ukens pose*
Kjøttpose*
Meieripose*
Salg honning og tørrvare
Kjølebag*
Jutenett*
Andelsinnskudd og kontingent 2019*
Inntekter arrangement*
Sum inntekter

440 396
40 425
31 284
18 682
170
705
111 910
0
643 572

*inkl. VIPPS- og Stripe-gebyr

Kostnader
Varer til ukens pose
Kjøtt
Meieriprodukter
Honning og tørrvare
Bruksgebyr Vipps/Stripe
Arrangementskostnader
Koordinator
Regnskapsrådgivning
Utstyr og andre driftsutgifter*
Sum kostnader

414 171
40 225
36 791
14 810
17 509
0
50 900
6 094
23 732
604 233

* inkludert termometre, abonnement webhotell, bankgebyrer, frakt, registrering av fellesmerke o.l.

Driftsresultat

39 338
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Balanseoppstilling 2019
Bankinnskudd
Fordringer Vipps
Sum eiendeler

402 029
4 551
406 580

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

6 922
13 776
20 698

Sum egenkapital
Sum gjeld/egenkapital

385 882
406 580
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