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ÅRSMELDING 2019 - HALDEN KOOPERATIV STYRETS
ÅRSBERETNING

Halden Kooperativ har avsluttet sitt fjerde år. I 2019 gikk styret bort fra organiseringen fra 2018 med 
tverrfaglig gruppe (innkjøp, logistikk og arrangement), og styret har i 2019 vært organisert med to 
personer på innkjøp, to på kommunikasjon, en kasserer og et assosiert styremedlem som har hjulpet til 
der det har vært behov. Styret har hatt jevnlige møter, samt løpende kontakt på styrets Facebookgruppe.

I 2019 har Halden Kooperativ vært så heldige å motta støtte fra byens generøse banker. Dette har gitt 
oss mulighet til å kjøpe inn blant annet kjøleskap, suppekjele, og standtelt med utstyr ‒ noe som igjen 
har åpnet for flere muligheter til å delta på arrangementer. Støtten har også gjort det mulig å avholde to 
arrangement for medlemmene i 2019. I september ble medlemmene invitert med på tur til 
Ulveholtet sammen med Naturvernforbundet og Halden soppforening og i november arrangerte vi 
fermenteringskurs. Begge deler ble godt mottatt.

Styret har jobbet strategisk i 2019 for å øke medlemsmassen. Det ble arrangert trekninger, 
vervekampanjer, solgt gavekort på medlemskap, og holdt informasjonsstand på Haldendagen, 
høstmarkedet og Siste Reis sitt julemarked. I tillegg ble hjemmesiden gjenåpnet og Facebook-siden ble 
brukt aktivt for å holde medlemmene oppdatert og nysgjerrige. Ved utgangen av året var 
medlemsmassen økt fra 53 medlemmer til 69 medlemmer.

Lista over leverandører var mange, men er blitt strammet inn i løpet av 2019, fordi det har vært variert 
varetilgang hos enkelte av leverandørene. Halden Kooperativs utfordring med tilgang på lokale 
økologiske grønnsaker vedvarer. Hovedleverandør har i 2019 som i 2018 vært Ramme gård som ligger i 
Hvitsten. Gledelig var det også at vi fikk med oss Mellom Fange gård i Aremark for leveranser av økologisk 
kjøtt. Runar Sørli på Sørli gård i Skjeberg var stabil leverandør av økologiske egg gjennom hele året.

Innlevering av jutenett er et problem, og ved slutten av året hadde vi manko, folk er stort sett flinke til å 
hente posene ved utlevering og ordningen med at vi minner folk på å hente posene den siste halvtimen 
før utleveringsslutt har fungert godt. Pakkevaktene og utleveringsvaktene er gull verdt for å gjennomføre 
poseutleveringene og har fungert smertefritt i 2019.

Med ønske om et godt nytt Kooperativ-år.

Styret, Halden Kooperativ 

Ann-Charlotte A. Kollegård, kommunikasjon Gry Pettersen, kommunikasjon

Morten Paulsen, innkjøp Sissel Sofie Harboe, innkjøp

Alice Snorradottir, assosiert styremedlem/altmuligkvinne

Gun-Helen Johansen, styreleder og kasserer
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NØKKELTALL

63

161

19

STORE POSER

SMÅ POSER

MEDLEMMER
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 8 UTLEVERINGER

HØSTMARKEDET HALDEN DAGEN 
MEDLEMSTUR PÅ ULVEHOLTET  FERMENTERINGSKURS

JULEMARKED PÅ SISTE REIS
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BØNDENE

Halden Soppforening

Bøensætre

Mellom Fange Gård

Ravenberg fort

Delås Gård

Klepper -Tistedal

Nes Andelsgård

Norsk Øko-Raps

Husmannshagan

Olseng bærgård
Sørlie Gård

Dyre Gård

Ramme Gård

Spirehagen

Hollie Mølle

HALDEN KOOPERATIV



KOOPERATIVETS 10 
GRUNNPRINSIPPER

11 Dyrket og produsert etter økologiske/bio-
dynamiske prinsipper
Alle varene vi formidler er dyrket etter øko-
logiske 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. Dyrknings-formene 
vi støtter bygger på ønsket om et sunt og 
bærekraftig landbruk, friskt vann, biologisk 
mangfold og dyrevelferd.

22  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 ge-
vinst. Ved å støtte lokal produksjon av mat-
varer støtter vi også bevaring av kunnskap 
og kultur som er særegen for produksjon av 
matvarer i vårt lokale klima.

33   Sesongbasert 
Vårt matvaretilbud bestemmes av årstidene.

Våre matvarer skal distribueres på 
en måte som:
4 4  Støtter rettferdig og direkte handelMange 
bønder og matprodusenter blir hardt presset 
på pris og dermed på deres inntekt. 
Dette medfører negative sosiale og miljø-
messige konsekvenser både lokalt og globalt.
Vi sikrer at det er færrest mulig ledd mellom 
Halden Kooperativ og produsentene ved å 
skape direkte personlige kontakter.

55  Er miljøvennlig 
Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke res-
surser med omtanke; vi reduserer matsvinn, 
gjenbruker og bruker miljøvennlige materialer.

66  Formidler og fremmer kunnskap om mat-
varer og økologi/biodynamikk
Vi gjør borgere i Halden mer bevisste på 
hvordan matvarene de spiser når frem til de-
res middagsbord. 

Vi mener at økt kunnskap om bare øke støt-
ten til Halden 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 Halden Kooperativ for 
å inspirere andre byer og felleskap til å starte 
lignende initiativer.

77  Er økonomisk bærekraftig og uavhengig 
For at Halden 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 ofentlige og private instanser. Dette betyr 
at vi alltid dekker våre driftsutgifter gjennom 
medlemskontingent, egne inntekter og frivil-
lig arbeidskraft.

88  Er transparent og fremmer tillit i alle pro-
duksjons- og distribusjonsledd. 
Vi er åpne og ærlige rundt alle våre finansi-
elle transaksjoner og de valg vi gjør i forhold 
til vårt tilbud. Dette gjelder både i forhold 
tilprodusentene som leverer matvarer, alle 
medlemmer og til hvordan vi bruker vårt 
overskudd.

99  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 Halden Kooperativ være nært 
og tilgjengelig for våre medlemmer ‒ også 
prismessig! Vi vil gjøre økologiske og bio-
dynamiske land-bruksvarer tilgjengelig til 
en rettferdig pris, for både medlemmer og 
bonden, og vil alltid prioritere kvalitet og 
bærekraftighet framfor pris.

1010  Drives av et lokalt arbeidende fellesskap
Halden Kooperativ skal inneholde og opp-
muntre 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 utgangs-
punkt i sitt nærområde. En slik plattform kan 
gjøre det mulig for medlemmer å organisere 
seg rundt felles behov, mål og inter-esser og 
få det lokale nærområdet og fellesskapet til å 
blomstre.



ÅRSREGNSKAP
RESULTAT OG BALANSE
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VI TAKKER FOR ET FLOTT ÅR OG 
GLEDER OSS TIL DET NYE

EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR ENGASJERT SEG OG STILT 
OPP PÅ PAKKE- OG UTLEVERINGSVAKTER

SPESIELT TAKK TIL:

SPAREBANKSTIFTELSEN HALDEN

BERG SPAREBANK

YOLO TEGNESTUDIO AS

ESPEN FLYVHOLM / GROTTEN EIENDOM AS

GRY OG MARTIN (SIN KJELLER OG VELVILJE)

PER BAARUD

HALDEN SOPPFORENING
 

NATURVERNFORBUNDET I HALDEN

GIMLE SKOLE

TEKST: Gun-Helen Johansen
LAYOUT: Alice Snorradottir  FIGURER & BILDER: Alice Snorradottir 

 LES MER OM KOOPERATIVET PÅ VÅR HJEMMESIDE & FACEBOOK


