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Leder
2018 har vært et fint år for Kooperativet. Den økonomiske 
situasjonen er forbedret og vi har fått gjort noen endringer, som har 
vært planlagt en stund, og som vil styrke driften fremover. Jobben 
med å finne en ny og varig betalingsløsning har vært tid- og 
ressurskrevende, men endelig ble den nye hjemmesiden vår klar i 
fjor. Den har integrert betalingsløsning og medlemsoversikt, som 
gjør at vi ikke lenger er avhengig av en ekstern leverandør. Dette 
gjør både at vi kutter utgifter og skaper en større trygghet ved å ha 
full kontroll over medlemsinformasjonen selv. I 2018 fikk vi også 
tilbakebetalt et stort utestående beløp, fra en tidligere leverandør, 
som har gjort den økonomiske situasjonen til Kooperativet mye 
tryggere.

Til tross for at medlemstallene gikk ned så har bestillingstallene 
vært ganske stabile. Vi tolker det slikt at det til en viss grad er en 
fast prosentdel av medlemmene som jevnlig bestiller poser. Det er 
fantastisk å se at så mange frivillige stiller opp både på 
utleveringsdager, i arbeidsgruppene og i styret. Mange tusen timer 
med arbeid blir lagt ned hvert år og det kan vi være stolte av! Vi er 
helt avhengige av dere alle for å fungere.

I 2019 satser vi i styret blant annet på å igjen være mer synlige og å 
åpne nye utleveringssteder. Samtidig jobber vi for at medlemmene 
føler seg sett og hørt og dermed del av et større fellesskap.

/Seraina Müller
Styreleder 
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Antall medlemmer

412 

Antall utleveringer

25
Ukens pose

2246
Kjøttposer

279

Rekordbestilling av Ukens 
pose

135
Omsetning

815 083
Gjennomsnittlig 
bestilling av Ukens pose

90

Nøkkeltall 
for 2018

Kjøtt

Grønnsaker

4    6    8  10  12  16  18  22  24  26  28  30  31 32  33  34  35  36  38  40  42  44  46  48  50    (Uke)
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Bøndene
Disse bøndene samarbeidet vi med i 2018. Alle 
bøndene driver gårdene etter økologiske eller 
biologisk-dynamiske prinsipper, og er godkjent av 
Debio eller under omlegging til Debiogodkjenning.

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

Linnestad Gård, Ås, Akershus

Nordgard Aukrust, Lom, Oppland

Nordre Nes, Gvarv, Telemark

Olavsbråten, Noresund, Buskerud

Olseng bærgård, Skjeberg, Østfold

Røisilien Bigård, Minnesund, Akershus

Solli Gård, Stokke, Vestfold

Aastad gård, Billingstad, Akershus



Solli gård

Grette gård

Nordre Nes

Indre Oslo Matforedling
Aastad gård

Hovelsrud gård

Linnestad gård

Bernt Devik
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Innkjøp fra bøndene 

Alhaug gård
Alm Østre
Anne Heidi Bergheim
Aukrust gard og urteri
Bergsmyrene gård
Bernt Devik
Fokhol gård
Grette gård
Heinrich Jung
Heramb gård
Hovelsrud gård
Hurdalsjøen økologiske landsby
Indre Oslo Matforedling
Jønsi gård
Leiv-Otto Marstrander
Linnestad gård
Lislerud gård
Nordenga kursgård
Nordgård Aukrust
Nordre Nes
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

183 581
44 166
55 616

204 355
 

201 315

173 304
 
 

125 753
 

51 168
 
 

 
 

55 138
119 131
40 930

192 500
 

26 845
2 725

18 989
 
 

54 261

2015

21 097
515 567

14 650
77 567

152 736
 

383 712

278 010
14 858

13 319

53 200
 

129 411
3 614

19 397
442 650

98 520
306 991

43 435
44 040

334 000
88 238
35 712
99 443
13 976
12 207

7 874
11 475

2017

6 211
213 980

 
8 872

92 753
15 445

198 113

85 298
 
 

22 680
 

72 557
 
 

186 374
22 658
75 057

 
30 680

150 214
6 880

 
 
 
 
 

13858

2016

14 988
256 333

 
24 996
82 399
17 412

332 049

140 838
 

56 846

54 940
53 293

117 660
 

5 313
133 150

 
232 335

 
67 600

166 000
172 631

 
41 027
10 920
41 417

 
 

2018

111 178
 

85 610
3 330

82 441
50 173
16 000 

 
20 000

 
9 900
 7 420

 
39 162

3 799
6 868

67 435
 21 150

7 803

7 670
61 350
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Arrangementer og møter i 2018

23. januar
Arbeidsgruppemøte

I januar 2018 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.

1. mars
Årsmøte

Kooperativets årsmøte i ble arrangert 1. mars i Kolonihagen på 
Frogner. Årsmeldingen ble gjennomgått, budsjett og regnskap ble 
godkjent og nytt styre ble valgt. Det var lett servering med kaffe, te, 
bakverk & frukt.

28. april
Dyrk Oslo

Dyrk Oslo er en ny nabolagsfestival med fokus på urban dyrking, 
bærekraftig mat og matproduksjon som ble arrangert i 
Landbrukskvartalet for første gang i fjor. Lørdag 28. april var det 
markedsdag og Kooperativet var godt representert med egen stand. 
Det ble arrangert barneaktiviteter og våre representanter fikk
 informert om oss til mange og noen nye medlemmer ble vervet.

2. juni
Mitt grønne Oslo

I forbindelse med Verdens miljødag ble Miljøfestivalen,
#mittgrønneoslo, arrangert av Oslo kommune lørdag 2. juni i Nedre 
Foss park. Kooperativet var representert med egen stand. Mange var 
nysgjerrige på Kooperativet, og det ble også vervet noen nye 
medlemmer.

25. august
Sommerfest

Lørdag 25. august hadde vi sommerfest i vakre omgivelser på 
Gartneriet på Bygdøy kongsgård. I god fellesskapsånd tok alle med 
et bidrag til et felles matbord og Kooperativet stod for servise, 
bestikk, drikke og musikk.

9. september
Styret sin strategisamling

Hvert år har styret et eller to strategimøter hvor hensikten er å løfte 
blikket fra de vanlige arbeidsoppgavene og fokusere på nye tanker og 
ideer som omhandler Kooperativets fremtid. 
Søndag 9. september brukte vi store deler av dagen på Smalhans på 
St. Hanshaugen til dette arbeidet.
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22. oktober
Arbeidsgruppemøte

Styret arrangerte et møte med arbeidsgruppene i Skippergata 22 
mandag 22. oktober. Teamer som ble diskutert var sikring av videre 
sunn drift, rekruttering og mulighet for utvidelse til flere utlever-
ingssteder.

27. oktober
Gårdstur til Sansegården Olavsbråten

Gårdsturen i 2018 gikk til Sansegården som er fint plassert med ut-
sikt mot Norefjell og ved inngangen til Hallingdal. Gården er drevet 
økologisk av Veslemøy og Bjørnstjerne Olavsbråten. Vi fikk lære 
mer om drifta av gården, blant annet gjennom gårdysteriet de har 
og osteproduksjonen der. Der etter ble det laget en felleslunsj med 
lokale varer.

13. desember
Julepils på Smelteverket

Året ble avsluttet med en felles samling på Smelteverket i Mathallen 
etter årets siste utlevering.
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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 2018 har vært Seraina Müller (styreleder), Helene Husmo, 
Amund Eide, Ellen Sande, Erin Dumbauld og Gro Angell Flengsrud. 

Koordinator Peter Møller ble engasjert som koordinator i 15 % stilling i 2018. 
Koordinatorens oppgave er å ta seg av administrative oppgaver, og være sentral i ut-
viklingen 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.
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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. Utleveringsstedet Berle ble 
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 2018 hadde Kooperativet 412 medlemmer, noe som er om lag 560 medlemmer lavere enn i 2018.

Styrets arbeid
Styret har, siden årsmøtet i mars 2018, hatt 9 ordinære styremøter og en strategidag. 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. Kooperativets likviditet er forbedret siden 2017 og utgifter er minimert for å tilpasses medlemsmassen per i 
dag. 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 styreleder hatt jevnlig oppfølging og samtaler med koordinator angående arbeidsforhold og rutiner. 2018 
har Kooperativet kjøpt et snitt på 16-17 timer med koordinatortjenesteri måneden. Dette er redusert fra et snitt på rundt 30 timer i måneden i 2017 og 
gjort med hensyn til økonomi. 
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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 2018 hadde Kooperativet et overskudd på om lag 37 000 kroner. Til tross for at antall medlemmer ble færre enn budsjettert, så fulgte styret med på 
situasjonen gjennom året og satte inn tiltak for å redusere underskuddet gjennom kostnadskontroll. I den forbindelse har koordinator og styret også jobbet 
målrettet med å effektivisere kommunikasjonen og arbeidsfordelingen i organisasjonen for å være mindre avhengig av en stor koordinatorstilling. 
Stillingen ble først kuttet fra 20 til 15 % ved overgang til ny koordinator og deretter tok koordinator selv initiativ til å kutte stillingen til rundt 10 % av 
hensyn til budsjettet. Dermed ble også honoraret til koordinator kuttet kraftig fra kr 237 750 i 2017 til kr 89 600 i 2018. 

Overgangen fra RegistrerMeg AS til Vipps som betalingsmåte førte til en reduksjon av bruksgebyr/provisjon fra 66 434 til 12 960. Noe av overskuddet 
skyldes også en differanse i Kooperativets favør, som er større enn avtalte gebyrer, mellom varer kjøpt av bøndene og kostnader belastet per 31.12.18. 
Grunnen til dette er sammensatt men hovedsakelig på grunn av bønder som ikke alltid fakturerer for varer innen samme regnskapsår. Blant annet kan 
man se dette som kortsiktig leverandørgjeld på 53 516 i balanseoppstillingen. 

Kooperativets likviditet ble kraftig bedret i løpet av 2018 ved at RegistrerMegs gjeld til Kooperativet ble innbetalt. Kooperativets bankinnskudd er dermed 
397 600, sammenlignet med 105 692 i ved forrige årsskifte. Styret legger opp til en realistisk medlemsmasse tilpasset dagens situasjon i budsjettet for 2019 
og et nøkternt budsjett, som gjør at man ser for seg et økonomisk bærekraftig år. 
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Resultatregnskap 2018

Inntekter

Ukens pose (inkl. gebyr)
Kjøttpose (inkl. gebyr)
Meieriprodukter (inkl. gebyr)
Kjølebag (inkl. gebyr)
Jutenett (inkl. gebyr)
Andelsinnskudd og kontingent 2018 (inkl. gebyr)
Inntekter arrangement (inkl. gebyr)
Sum inntekter

496 818
144 642

64 842
1 040
1 560

105 281
900

815 083

Kostnader

Varer til ukens pose
Kjøttprodukter
Meieriprodukter
Provisjon Vipps
Arrangementskostnader
Koordinator*
Regnskapsrådgivning
Utstyr og andre driftsutgifter**
Sum kostnader

445 585
114 916
65 338
12 959

6 849
89 600

9 141
33 591

777 981

Driftsresultat kr 37 102

* 10 000 kr av dette var utestående til forrige koordinator
** inkl. programvare, databistand, bankgebyrer, møter, utstyr etc. 
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Balanseoppstilling

Bankinnskudd
Fordringer, Vipps
Sum eiendeler

Kortsiktig leverandørgjeld
Sum gjeld

Sum egenkapital
Sum gjeld/egenkapital

397 600
410

398 010

53 516
53 516

344 495
398 010
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