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ÅRSMELDING 2018 - HALDEN KOOPERATIV
STYRETS

ÅRSBERETNING

Halden Kooperativ har avsluttet sitt tredje år. Organiseringen av Styret har vært den største end-
ringen i 2018.  Kasserer og medlemmene i den tverrfaglige gruppa (innkjøp, logistikk og arrange-
ment) ble sittende, styreleder og kommunikasjonsansvarlig gikk ut.

Det ble valgt inn to nye medlemmer som begge har jobbet med kommunikasjon. Styret har vært 
uten leder i 2018, det har ikke bydd på store utfordringer og samarbeidet i Styret har fungert 
svært godt. Styret har hatt jevnlige møter, samt løpende kontakt på styrets Facebookgruppe. 

Vi nådde budsjettert målsetning på 50 medlemmer i 2018. Vi har hatt både utmeldinger og inn-
meldinger, og har pr. februar 2019 en medlemsmasse på 53, mot 69 på samme tid i 2018. Koope-
rativet har en god gjeng av medlemmer som stiller opp som pakke –og utleveringsvakt, og det 
er kjempepositivt. Videre var det budsjettert med åtte poseutleveringer, noe det også ble. Antall 
posebestillinger har vært stabil gjennom hele året, og i snitt bestiller i underkant av 40 % av med-
lemmene pose hver måned. 

Vi har fortsatt med medlemssystemet vi innførte i 2017, samt valgmuligheten mellom stor og liten 
pose, og mulighet for å kjøpe tilleggsprodukter. Det er en kun 5% av medlemmene som velger liten 
pose, men tilleggsproduktene er populære blant medlemmene og et godt tilskudd til posene.

Ramme Gård har vært kooperativets hovedleverandør i 2018, og har levert varer av høy kvalitet.  
En god og stabil leverandør forenkler innkjøpsgruppas arbeid, men at vi er avhengige av en leve-
randør gjør oss også sårbare. Fra oppstarten av Halden Kooperativ har det vært en utfordring at 
tilgangen på lokale økologiske grønnsaker er så lav som den er. Situasjonen har ikke endret seg 
betydelig, men det jobbes kontinuerlig med å finne flere produsenter i nærområdet.

Vi hadde et mål om å videreutvikle tilbudet til medlemmene med arrangementer og faglig påfyll, 
dette klarte vi ikke å få til. Vi hadde også et mål om å synliggjøre Kooperativet mer. Vi deltok på 
Kunnskap i Sentrum i september og fikk positive tilbakemeldinger på det, men vi har ikke hatt mu-
lighet til å delta på flere arrangement slik vi hadde ønsket.

Med ønske om et godt nytt Kooperativ-år.

Styret, Halden Kooperativ 

Cecilie K. Elnes, kasserer – Ann-Charlotte A. Kollegård, kommunikasjon - Alice Snorradottir, tverr-
faglig gruppe – innkjøp, logistikk og arrangement - Sissel Sofie Harboe, tverrfaglig gruppe – inn-
kjøp, logistikk og arrangement - Gun Helen Johansen, tverrfaglig gruppe – innkjøp, logistikk og 
arrangement.
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BØNDENE

Halden Soppforening
Familien Brattskott
Lie Handelsgartneri 

Bigården i Torpedalen

Bøensætre
Pilhaug Gård 

Olseng bærgård

Sørlie Gård

Dyre Gård

Ramme Gård

Spirehagen

Linnestad Gård

Hollie Mølle

Fokhol Gård

HALDEN KOOPERATIV
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KOOPERATIVETS 10 

GRUNNPRINSIPPER
1 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.

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 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.

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 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.

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

6  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 Koope-
rativ 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 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.

9  Er nært og tilgjengelig. 
Vi arbeider for at økologiske og biodyna-
miske matvarer ikke skal være en gourmet-
luksus, 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 opp-
muntre til mer enn bare å levere bærekrafti-
ge matvarer. Vi arbeider for at kooperativet 
skal være en plattform hvor medlemmene 
kan samarbeide om positive tiltak med ut-
gangspunkt i sitt nærområde. En slik platt-
form 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



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:

YOLO TEGNESTUDIO AS

ALLE PAKKEVAKTENE

ALLE UTLEVERINGSVAKTENE

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

 LES MER OM KOOPERATIVET PÅ FACEBOOK


