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STYRETS
ÅRSBERETNING

Halden Kooperativ har avsluttet sitt femte virksomme år. Koronapandemien og hensyn til smittevern satte sitt preg på aktiviteten i Halden Kooperativ. Årsmøtet ble utsatt og planlagte
arrangement for medlemmene samt en poseutdeling måtte avlyses. For å redusere smitterisiko,
har styret tatt hovedansvaret for posevakter og møter har vært gjennomført digitalt. Nå håper
styret på at våren kommer oss lyst i møte.
Halden Kooperativ har et godt samarbeid med flere leverandører. Linnestad gård, Delås gård og
Mellom Fange gård i Aremark har vært gode leverandører. Ramme gård forsvant ut for en
periode, men kom tilbake i november. I 2020 ble det gjennomført sju poseutleveringer. Vi har
testet ut muligheten for å velge mellom stor og normal posstørrelse. Denne valgmuligheten har
sammen med økt tilbud av tilleggsvarer, vært populært blant medlemmene. Kooperativet har kjøpt
inn flere jutenett og sammen med en oppfordring til medlemmene om å levere rutenett som de har
liggende, gjør vi nå er godt rustet for utleveringer med mange poser.
I løpet av året flyttet Kooperativet inn i nye lokaler hos Blender Collective i Storgata 15. Her er vi
tatt godt imot, og Kooperativet har god synlighet - både blant Blender sine medlemmer og
besøkende, samt for alle som passerer i gågaten. Når planer for økt aktivitet blant medlemmene
måtte avlyses, har styret brukt året til å forbedre rutiner for økonomi, regnskap, logistikk og
utlevering. I tillegg er det gjort et forarbeid for en bredere presentasjon av våre leverandører.
Planer for arrangement og leverandørpresentasjoner vil tas opp igjen når smittesituasjonen
tillater det. Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 2017, ble gjentatt med noen små
justeringer tidlig i 2020. Resultatet viser at medlemmene er fornøyde med Halden Kooperativ.
De ville ha kortreist mat og er ikke lenger like opptatt av at den skal være økologisk. Resultatet av
medlemsundersøkelsen ble presentert på årsmøtet som ble holdt i juni.
Det var tre sittende og tre nye styremedlemmer i 2020. Oppgavene har vært delt mellom
styremedlemmene etter ønsker. Styret har hatt jevnlige møter, samt løpende kontakt på styrets
Facebookgruppe.
I 2020 fikk vi 11.500 kroner i gave fra Sparebank1Stiftelsen Halden. Dette kom i tillegg til 1500
kroner som ble gitt tilsagn for året før. Gaven ble blant annet brukt til innkjøp av nevnte jutenett.
De rause gavene er en svært kjærkommen støtte for Halden Kooperativ.
Med ønske om et godt nytt Kooperativ-år!

Styret, Halden Kooperativ 2020
Morten Paulsen, innkjøp			

Per Braarud, innkjøp

Christin Waleur Jansen, logistikk 		

Erik Grønhaug, kasserer

Alice Snorradottir, altmuligkvinne

Gry Rustad Pettersen, leder
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61
MEDLEMMER
65
STORE POSER
88
NORMALE POSER
7 UTLEVERINGER
NYE LOKALER
4.

NØKKELTALL PER DESEMBER 2020

BØNDENE

Fokhol Gård

Linnestad Gård
Hollie Mølle
Ramme Gård

Dyre Gård

Mellom Fange Gård
Pilhaug Gård
Bøensætre
Delås gård
Lien Gård

HALDEN KOOPERATIV
Stein Svendsen

Halden Soppforening
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KOOPERATIVETS 10
GRUNNPRINSIPPER
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. Dyrknings-formene
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 handelMange
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
Halden 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 borgere i Halden mer bevisste på
hvordan matvarene de spiser når frem til deres middagsbord.

Vi mener at økt kunnskap om bare øke støtten 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.

7

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 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
tilprodusentene 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 Halden Kooperativ være
nært og tilgjengelig for våre medlemmer –
også prismessig! Vi vil gjøre økologiske og
biodynamiske land-bruksvarer 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
Halden 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
inter-esser og få det lokale nærområdet og
fellesskapet til å blomstre.

5.

ÅRSREGNSKAP
RESULTAT OG BALANSE

VI TAKKER FOR ET FLOTT ÅR OG
GLEDER OSS TIL DET NYE
EN STOR TAKK TIL ALLE SOM HAR
VERVET NYE MEDLEMMER
ENGASJERT SEG OG STILT OPP
PÅ PAKKE- OG UTLEVERINGSVAKTER

SPESIELT TAKK TIL:
SPAR BANK 1
BLENDER COLLECTIV HALDEN
MARTIN SIN BÆREEVNE

TEKST: Gry Rustad Pettersen
LAYOUT: Alice Snorradottir FIGURER & BILDER: Per Braarud, Gry Rustad Pettersen,
Morten Paulsen og Alice Snorradottir
LES MER OM KOOPERATIVET PÅ VÅR HJEMMESIDE & FACEBOOK

