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Norrmejerier ekonomiska förening är en

svensk ekonomisk förening som verkar i Norrland.

Föreningsorganisationen bygger på dess stadgar och den 

svenska lagen om ekonomiska föreningar, tillämpliga lagar 

och regler samt kod för styrning av kooperativa

och ömsesidiga företag.
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Föreningsstämman beslutade att ansluta

sig till koden vid en extra föreningsstäm-

man som ägde rum den 18 november

2020. Det är första året som denna styran-

derapport skrivs och avser år 2021.

En gemensam kod ställer stora krav på att

den är generell och vägledande. Styran-

derapporten kommer att skrivas varje år

och bifogas i årsredovisningens medlems-

bilaga. För att styranderapporten ska vara

värdeskapande för föreningen kommer

information som är specifik för Norrmeje-

rier ekonomiska förening för det aktuella

året att redovisas.

Styranderapporten ska granskas av förtro-

endevalda revisorer som också kommer

att presentera den närmare vid förenings-

stämman 2022.

Syfte och
medlemsnytta
Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska 

beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag. Den ska leda till ökad 

transparens samt öppenheten i föreningens organisation och styre.

Kodens 
principer

• Syfte och medlemsnytta

• Demokratiska processer

• Medlemmarnas deltagande i företagets 

väredeskapande

• Stämman

• Valberedningen

• Styrelsen

• Ersättning till ledande befattningshavare

• Revision, risk och intern kontroll

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2021
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Demokratiska
processer
Medlemmarna i Norrmejerier ekonomiska förening äger och styr föreningen enligt 

principen en medlem en röst. Medlemmarna i föreningen är utspridda i ett stort 

geografiskt område och är indelade i nio kretsar som är geografiskt anpassade. På 

grund av minskat medlemsantal har kretsar slagits ihop och har under åren minskat från 

11 till 9 kretsar.

Organisationsstruktur

Föreningsstämma

Kretsen
Södra

Västerbotten

Kretsen
Robertsfors

Kretsen
Skellefteå

Kretsen
Västerbottens

inland

Kretsen
Piteå och

Luleå älvdalar

Kretsen
Östra

Norrbotten

Kretsen
Ådalen

Kretsen
Nolaskog

Kretsen
Jämtland

Styrelsen

VD-Affärsledning

Kretsmöte

Medlemmar

Kretsråd

Kretsens
valberedning

Fullmäktige

Stämmans
valberedning

Revisorer

Varje krets har en valberedning som väljs

av respektive krets.Valberedningen på

kretsnivå ansvarar för att förbereda föl-

jande punkter till kretsårsmötet:

• Val av kretsråd

• Val av kretsrådsordförande

• Val av ordförande, sekreterare och justerare på kret-
sårsmötet

• Nominering av ledamot till stämmans valberedning

• Val av fullmäktigeledamöter och dess suppleanter 
från kretsen

Norrmejerier
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Medlemmarna deltar i företagets värde-

skapande genom två roller, en affärsrela-

tion och en ägarrelation. Styrelsen ska sä-

kerställa att dessa relationer är utformade

så att de främjar medlemmarnas ekonomi,

engagemang och lojalitet. Eftersom med-

lemmarna är ägare används ofta ordet

Ägarorganisation eller Medlemsorganisa-

tion.

Den kooperativa affärsmodellen ägarstyr-

ning utgår från följande modell till höger:

Utdelning på medlemmarnas 

insatskapital

Vid det årliga bokslutet fattas beslut om

eventuell vinstdelning. Vinstdelningen sker

genom insatsemmission eller efterlikvid,

vilket betyder att den del av vinsten över-

förs till medlemmens insatskonto eller

betalas ut direkt till medlem.

Varje år i mars hålls ett stadgebundet

ordinarie kretsmöte i respektive krets

där VD och CFO deltar och går igenom

vad som framgår i årsredovisningen

för föregående räkenskapsår och som

distribueras till medlemmarna inför mö-

tet. Mötet leds av kretsrådsordförande.

Medlemmarna har möjlighet att ställa

frågor och föra en dialog med VD och

CFO. Vid kretsmötena behandlas även

medlemmarnas motioner och mötet be-

slutar vilka av dessa som ska förmedlas

till föreningsstämman i maj.

År 2021 hölls kretsmötena digitalt på

grund av pandemin och i enlighet med

Folkhälsomyndighetens rekommende-

rade restriktioner. Norrmejerier valde att

lösa detta genom att spela in en film där

VD och CFO hade sin genomgång av

räkenskapsåret och som medlemmarna

uppmanades att se innan mötet. Detta

var ett uppskattat inslag då de i lugn

och ro kunde ta del av informationen

och förbereda frågor till kretsmötet. Alla

kretsar fick exakt samma information,

vilket också var en vinst med filmen. De

nomineringar och val som skulle genom-

föras i varje krets skedde också digitalt.

Antalet valda till fullmäktige i respektive

krets väljs utifrån kretsens storlek, totalt

41 stycken.

Krets
Antal 

fullmäktige

Södra Västerbotten 8

Robertsfors 7

Skellefteå 5

Västerbottens inland 1

Piteå och Luleå älvdalar 5

Östra Norrbotten 3

Ådalen 4

Nolaskog 4

Jämtland 4

Ägare

Styrelse

Ledning

Företag

Medlemmarnas deltagande i
företagets värdeskapande

Medlem deltar i företagets värdeskapande genom att:

• Delta i föreningens kretsmöten och övriga möten som anord-
nas av föreningen.

• Skriva motioner som hanteras i kretsen och vidare till fören-

ingsstämman.

• Skriva motion direkt till föreningsstämman.

• Sända skrivelser och frågor till styrelsen löpande under året.

• Delta i andra möten som berör branschen exempelvis kom-

munala träffar och arrangemang med LRF, Länsstyrelsen mm

och deltar i opinionsbildning.
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Föreningsstämman består av fullmäktige, valda av kretsarna, 

och är föreningens högst beslutande organ.

Föreningsstämman

Fullmäktiges huvudsakliga uppgift är att

besluta om:

Vidare beslutar föreningsstämman om

föreningens stadgar, vilka som ska ingå

i styrelsen, föreningsstämmans valbered-

ning och förtroendevalda revisorer. Det

auktoriserade revisionsbolaget föreslås

av styrelsen och beslutas av stämman.

Föreningsstämman beslutar också om de

motioner som behandlats i kretsarna och

i styrelsen. Föreningsstämman leds av två

externa aktörer, en ordförande och en vice

ordförande.

Under hösten 2020 hölls en extra stämma

där beslut togs om att ändra stadgarna.

En av förändringarna var att minska antal

fullmäktige från 51 ledamöter till 41, det-

ta bland annat för att medlemskåren har

minskat och det nya antalet står i paritet

med antalet medlemmar. I januari 2021

hade föreningen 310 medlemmar.

Vid ordinarie föreningsstämma i maj var

det med andra ord första gången som för-

eningsstämman hölls med 41 ledamöter.

På grund av rådande omständigheter av

pandemin och Folkhälsomyndighetens

rekommenderade restriktioner, hölls för-

eningsstämman digitalt.

Röstningsförfarandet skedde genom en

IT-plattform som bland annat säkerställde

att den som stod på röstlängden, också

var den personen som röstade, då detta

skedde genom personligt bank-ID. Med

denna metod blev det votering vid varje

val, d v s antalet röster, och redovisades

för deltagarana löpande efter varje val.

Externa och revisorer var involverade i

planeringen och i genomförandet för att

säkerställa stämmans klanderfrihet.

Då en av ledamöterna i valberedning som

representerade Jämtland avsa sig sin plats

i samband med stämman och ett nytt

förslag på den posten behövdes tas fram,

så utlystes en extra föreningsstämma som

genomfördes postalt i oktober.

Herbert Nyman, fd mjölkbonde i Norrmejeirer, var vice ordförande i presidiet på ordinarie föreningsstämma i maj 2021

• fastställelse av resultaträk-
ningen och balansräkningen.

• dispositioner beträffande vinst 
eller förlust enligt den före-
slagna resultat- och balans-
räkning.

• ansvarsfrihet åt styrelseleda-
möterna och VD.

• samt andra ärenden som an-
kommer på stämman enligt 
Lagen för ek föreningar samt 
föreningens stadgar
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Valberedningen
Föreningsstämmans valberednings uppgift är att nominera förslag på kandidater till 

förtroendevalda ledamöter i styrelsen. De nominerar även revisorer samt tar fram förslag till 

arvoden till förtroendevalda i föreningen. Förslagen presenteras vid ordinarie föreningsstämma 

som hålls i början av maj varje år. Till föreningsstämman förbereder valberedningen en 

ordförande och vice ordförande att leda mötet samt förbereder även presidiet till fullmäktige.

Föreningsstämmans valberedning består

av nio ledamöter och representerar varje

krets. En av dessa nio utses till samord-

nare för gruppen av föreningsstämman.

Valberedningen startar sitt arbete direkt

efter föreningsstämman och pågår under

hela stämmoåret.

Efter föreningsstämman 2020 tog valbe-

redningen tillsammans med Medlemschef

krafttag med att hitta former för att

effektivisera och höja kvalitén i valbe-

redningen. De arbetade bland annat med

digitalisering, rutiner och uppföljning. De

tydliggjorde deras arbetsbeskrivning, års-

plan och sekretssavtal och arbetade med

en metodik som tog fram visioner, mål,

problem att hantera med efterföljande pla-

ner, som de sedan följde upp kontinuerligt.

Medlemschef hade utbildning med grup-

pen i intervjumetodik, i teori och praktik,

och detta följdes upp och fördjupades vid

upptakten 2021, där valberedningen bland

annat utvecklade det frågebatteri för de

olika målgrupperna som skulle intervjuas

under året.

Med anledning av rådande pandemi skick-

ade de frågorna till berörda som de fick

förbereda och svara på skriftligen innan

själva intervjun som skedde digitalt. Detta

gjorde att intervjuerna blev effektiva och

genomtänkta från båda håll.

Under stämmoåret så genomförde val-

beredningen ca 20 intervjuer med styrel-

seledamöterna, VD, CFO, Medlemschef,

arbetstagarrepresentanter och potentiella

kandidater.

Valberedningen har infört nya rutiner,

bland annat har de en årlig genomgång

med styrelsens ordförande om styrelsens

arbetsordning. Det är viktigt att valbe-

redningen har insyn i styrelsens arbete

och har god kunskap om vad uppdraget

innebär när de tar fram förslag till nya

kandidater.

Valberedningen behöver ha god insikt

om vad som krävs för att hela gruppen

(styrelsen) ska bli så optimal som möjlig

och hur ledamöter behöver komplettera

varandra för att uppnå bästa resultat. För

att säkerställa detta fick valberedningen

tillgång till styrelsens utvärdering och

profilgenomgång. Under 2021 tog valbe-

redningen hjälp av samma externa konsult

som gjorde profilanalyser på potentiella

kandidater som de tagit fram. Konsulten

kunde därmed vägleda dem huruvida

dessa personers profiler skulle matcha den

befintliga styrelsegruppen.

I januari 2021 stod det klart att två av

styrelseledamöterna valde att lämna upp-

draget, bl a föreningens ordförande Ulla

Bergström. Valberedningens förslag på två

ersättare antogs vid föreningsstämman i

maj.

Vid samma stämma avgick två ledamöter

i valberedningen och ersattes av en som

stämman beslutade om. Den andra valdes

in formellt vid en extra föreningsstämma

som skedde postalt i oktober 2021 enligt

ovan men adjungerades från stämmodatu-

met i maj och fram till dess.
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Styrelsen
Styrelsen i Norrmejerier ekonomiska förening består av åtta 

styrelseledamöter samt två arbetstagarrepresentanter och dess 

suppleanter samt VD. CFO, Medlemschef och administratör adjungeras till 

styrelsemötena.

Styrelsens uppdrag är att:

• styra föreningens verksamhet 
samt den strategiska inrikt-
ningen på lång sikt.

• tillsätta och avsätta verkstäl-
lande direktör (VD)

• ge anvisningar och riktlinjer 
för föreningens verksamhet.

Styrelseledamöterna väljs i en period på

två år. Styrelsens sammansättning repre-

senterar ägarkåren i mångfald i form av

spridning i ålder på ledamöter, år som

medlem i föreningen, kön, geografisk

spridning och etnicitet. Föreningens stad-

gar säger att styrelsen kan bestå av två

externa ledamöter som inte är medlem-

mar i föreningen, vilket stämman också

valt att göra sedan 2020.

Styrelsen ansvarar själv för antalet

möten och dess innehåll. De följer en

årsplan som innefattar de delar som

ingår i styrelsens arbetsordning och

som är kopplat till det ekonomiska året.

Styrelsen har ett utskott, Medlemsrådet.

Det består av tre styrelseledamöter samt

tjänstepersoner från Medlemsservice.

De hanterar och har mandat att besluta

i Medlemsnära frågor. Där hanteras t

e x frågor som berör Kvalitetssystemet

Norrgården, in- och utträden, medlems-

demokrati, föreningens stadgar, fören-

ingens utbildningar, kommunikation till

medlemmar mm.

Mötena fördelas jämt under året i såväl

styrelsen som i Medlemsråd. Utöver

detta så har styrelseledamöterna olika

ansvarsområden och ingår i en rad olika

tvärgrupper och branschnära grupper

både internt och externt.

Den digitala mognaden under pandemin

medförde att mötesforumen i digital

form, fortsatte att praktiseras trots att

restriktionerna lättades under hösten.

Styrelsen såg både tids- och kostnadsef-

fektiva möjligheter i detta. Vid höstens

budgetarbete inför 2022, beslutades att

hålla styrelsemötena fysiska vid två till-

fällen per år och resterande digitala.

Närvaron vid styrelsemötena under

året var mycket god, näst intill 100 % 

med undantag av något enstaka fall vid

sjukdom.

Förtroendevalda styrelseledamöter 

vid föreningsstämman 2021:

Styrelseledamot År i styrelsen

Göran Olofsson 14 år

Helena Ågren 5 år

Johan Liljebäck 3 år

John Baars 2 år

Linda Lejderud* 1 år

Stefan Stolt* 1 år

Frida Lundberg 0 år

Lars Eriksson 0 år

*extern ledamot

Norrmejeriers styrelse. Bakre raden från vänster: Johan Liljebäck, Stefan Stolt, Lars Eriksson, Markus Lugnet och John Baars. Främre raden från

vänster: Jonas Vängbo, Janne Vaattovaara, Frida Lundberg, Peder Nilsson, Helena Ågren och Göran Olofsson. Infälld i bild: Linda Lejderud.
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Ersättning till ledande 
befattningshavare

Föreningsstämman beslutar årligen om

nivån på ersättning till förtroendevalda.

Underlaget och nivån till förtroendevaldas

arvoden samt nivå på reseersättning tas

fram av föreningsstämmans valbered-

ning och distribueras i handlingarna till

fullmäktige inför föreningsstämman. Sty-

relsen erhåller ett fast kvartalsarvode med

utgångspunkt från det årliga inkomstbas-

beloppet samt en löpande timersättning

som är i samma nivå som övriga förtroen-

devalda. Föreningsstämman tar ställning

till valberedningens förslag och beslutar

om nivån på arvodena. Den totala ersätt-

ningen för styrelsen och V D redovisas

i årsredovisningen. I styrelsen finns ett

ersättningsutskott. Deras uppgift är att

lönesätta V D och fungera som bollplank

till V D vid lönesättning av övriga befatt-

ningshavare.

Styrelsens utvärderar årligen sitt eget ar-

bete. Med jämna intervall görs profilbe-

dömningar på alla styrelseledamöter som

sedan återkopplas tillbaka till styrelsen.

Profilerna på styrelseledamöterna får

sedermera stämmans valberedning ta del

av som en återkoppling i deras arbete

och en input i framtagandet av förslag

på nya kandidater i styrelsen.

Året 2021 började med att rekryterings-

process av ny V D efter det att Anders

Fredriksson gett besked om att gå vi-

dare till ett annat företag. Detta upptog

mycket tid och resurser av styrelsen att

genomföra under första halvåret.

Styrelsen förankrade tillvägagångssättet

i rekryteringsförfarandet med ägarna

Krister Zackari, VD Norrmejerier

i olika kommunikationsformer. Under

senare delen av våren stod det klart att

Krister Zackari antagit uppdraget som

Norrmejerier ekonomiska förenings nya

V D och tillträdde i augusti.

I kodens instruktioner framgår det att

styrelsen ska säkerställa att företagets

syfte, värdegrund och strategier utgår

från medlemmarnas mening och att fö-

retaget långsiktigt levererar medlemsnytta.

Under 2021 har styrelsen initierat ett

omtag för att se till att de strategier

och investeringar som gjorts de senaste

fem åren genererar resultat och därmed

medlemsnytta. Detta har styrelsen och

V D kommunicerat vid fysiska ägar-

möten i alla kretsar under hösten samt

på medlemswebben skriftligt och i film

format.

Styrelsen har en öppen kommunikation

med medlemmarna och andra intres-

senter och har en stark vilja att vara

transparanta och följa föreningens de-

mokratiska processer.

Revision, risk och intern kontroll
Föreningen har två förtroendevalda revi-

sorer som är medlemmar i föreningen vars

roll är att tillsammans med de auktorise-

rade revisorerna granska Norrmejeriers

årsredovisning, koncernredovisning och

bokföring samt styrelsens och VD:s för-

valtning. De granskar företagets risk- och

internkontroll och rapporterar väsentliga

avvikelser och iakttagelser till föreningens

styrelse och företagsledning. Revisorerna

arbetar enligt en plan som de själva tar

fram varje år.

Föreningens revisorer har tillgång till

styrelseplattformen och de går igenom do-

kumentationen inför styrelsemötena, läser

protokollen och säkerställer att besluten

genomförs. Detta arbete sker löpande

under året.

Årligen så gör revisorerna stickprov på

Norrmejeriers ostlager, med anledning av

att ost är en produkt som binder stort ka-

pital och därför viktigt att säkerställa att

lagersaldona är korrekta.

De auktoriserade revisorerna, Ernst &  

Young AB, är en oberoende och objektiv

granskningsfunktion och rapporterar åter-

kommande till styrelsen och vid den årliga

föreningsstämman samt gör egna riskbe-

dömningar som t e x IT-säkerhet mm.
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Umeå den 23 februari 2022

Stefan Stolt 

Vice Ordförande

Göran Olofsson 

Ordförande


