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Kære bestyrelsesmedlem
Det gode bestyrelsesarbejde
For bestyrelsesmedlemmer i de selvstændige Brugsforeninger og Coop butikker.
Kurset er for dig, som er valgt i år eller sidste år
Vi skriver til dig, fordi vi har et uddannelsestilbud målrettet nyere bestyrelsesmedlemmer i de
selvstændige Brugsforeninger samt butiksbestyrelser i Coop's butikker, som er valgt til
bestyrelsen inden for de sidste 2 år.
For at klæde dig godt på til bestyrelsesarbejdet, tilbyder vi dig et kursus, hvor du er sammen
med nye kolleger fra hele landet.
Undervisningen er tilrettelagt over 23 timer, hvor en del er fælles for
bestyrelsesmedlemmerne i de selvstændige Brugsforeninger og for medlemmer i Coop's
butiksbestyrelser, og en del af kurset er separat.
HVORDAN er Coop's og de selvstændige Brugsforeningers ejerskab,
medlemsdemokrati, struktur og ansvarsfordeling bygget op?
HVORDAN adskiller vi os fra vores konkurrenter?
HVORDAN bliver jeg et godt bestyrelsesmedlem?
HVORDAN kan jeg som bestyrelsesmedlem være med til at skabe udvikling?
Særskilt for bestyrelsesmedlemmer i de selvstændige Brugsforeninger:
Regnskab og revision.
Lovgivning.
Strategi og risikostyring.
Kurset afholdes fra fredag den 30. oktober 2020 kl. 16.00 til lørdag den 31. oktober 2020 kl.
15.00. Du deltager gratis i kurset (inkl. forplejning, indkvartering i enkeltværelse og transport).

Tilmelding sker på www.Coopforum.dk/uddannelse
Du deltager gratis i kurset, hvor vi er værter ved en let anretning og kaffe/the.
Befordringsgodtgørelse dækkes af Coop amba.
Der er begrænsede pladser, så tilmelding er efter først til møller-princippet.

Intro kursus
For bestyrelsesmedlemmer i Brugsforeninger og Coop butikker. Kurset er for dig, som
er valgt i år eller sidste år.
HVAD er godt bestyrelsesarbejde, og hvordan kan bestyrelsen være med til at skabe en
positiv udvikling?
HVAD er Coop, og hvordan adskiller vi os fra konkurrenten?
HVAD er det særlige ved en Brugsforening og en butiksbestyrelse, og hvad har vi til fælles?
Tid og sted i 2020:
(online): Torsdag den 3. september fra kl. 19.00 til kl. 21.00
Sjælland: Mandag den 21. september i SuperBrugsen Havdrup
Sydjylland: Tirsdag den 22. september i Kvickly Haderslev
Midtjylland: Onsdag den 23. september i Silkeborg Medborgerhus
Fyn: Mandag den 5. oktober i SuperBrugsen Ringe
Nordjylland: Torsdag den 8. oktober på Aalborg Distributionscenter
Alle kurser afholdes i tidsrummet fra kl. 17.30 til kl. 21.30

Tilmelding sker på www.Coopforum.dk/uddannelse
Du deltager gratis i kurset, hvor vi er værter ved en let anretning og kaffe/the.
Befordringsgodtgørelse dækkes af Coop amba.

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her

Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du
velkommen til at kontakte BAs kontor på 33248135
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