Framtidsbonde
= Samvirkebonde

Felleskjøpet
FELLESKJØPET
SUNT BONDEVETT GIR BEST RESULTAT

Felleskjøpet Agri er en samvirkebedrift som eies av
44.000 bønder. Et samvirke kjennetegnes først og
fremst ved at det er eid og styrt av brukerne, og slik gir
nytte direkte tilbake til deg som bruker. På våre nettsider
finner du nyttig informasjon om medlemsfordeler og
medlemskap, vår satsing på unge og nye bønder, samt
informasjon om hvordan en samvirkebedrift fungerer.

Medlemskap i Felleskjøpet
Som medlem i Felleskjøpet Agri blir du medeier i en sterk
innkjøpsorganisasjon, opprettet, eid og styrt av bønder.
Formålet med virksomheten er å gi deg som medlem
en økonomisk gevinst – både på kort og lang sikt.
Felleskjøpet er en demokratisk organisasjon som gir
mulighet for innflytelse og medbestemmelse.

Lokal tilstedeværelse

Etableringsbonus
Etableringsbonus i Felleskjøpet gis nye medlemmer i en
treårsperiode etter innmelding. Bonus er på 1,5% og gjelder
på alt kjøp, både driftsmidler, maskiner og butikkvarer. For
å få etableringsbonus må du fylle ut et søknadsskjema på
felleskjopet.no/medlem.

Medlemsbonus og tildeling
til medlemskapitalkonti

Tlf. 72 50 50 50
På www.felleskjopet.no finner du Min gård, fagstoff,
fagartikler, priser og nettbutikk.

Dersom driftsresultatet gjør det mulig, kan Årsmøtet
vedta å utbetale medlemsbonus. Dette gis som en
prosentandel av det enkelte medlem sitt kjøp i Felleskjøpet
og Felleskjøpets varer hos samarbeidende lag. Det gis
også bonus på kornleveranser. Årsmøtet kan også på
tilsvarende grunnlag fastsette beløp til det enkelte medlem
sin medlemskapitalkonto.

Mentorordning – for deg som er ny

Medlemsbladet Samvirke

Med Felleskjøpets mentorordning får du en fast
kontaktperson de første årene som hjelper deg med
å lykkes i din produksjon. Mentor er en fagperson
innen hovedproduksjonen på gården, og vil bistå med
råd og veiledning etter behov. Mentor vil også trekke
inn andre ressurspersoner i Felleskjøpet etter behov.
Mentorordningen tilbys de tre første driftsårene man er
medlem i Felleskjøpet. Du vil få en mentor tildelt etter at
du har meldt deg inn som medlem i Felleskjøpet.

Som medlem i Felleskjøpet Agri mottat du medlemsbladet
Samvirke månedlig. Her finner du gode fagartikler,
næringspolitiske kommentarer, produktnyheter og annet
aktuelt fagstoff. Samt innstikk av Akkurat Nå, produktkatalog
til deg som proffbruker/bonde.

Felleskjøpet er eneste totalleverandør til landbruket med
over 100 avdelinger og samarbeidende lag over hele landet
som betjener deg som medlem/kunde.

Finansieringsordning på gjødsel og såkorn
Felleskjøpet har i samarbeid med Landkreditt Bank utarbeidet
en finansieringsordning for gjødsel og såkorn. Dette er et
enkelt finansieringsopplegg med gunstige renter som gjør deg
i stand til å utnytte kjøp når det er mest økonomisk lønnsomt.

Landbrukets fordelsprogram
Som medlem i Felleskjøpet får du tilgang til en av landets
beste rabattavtaler. Gjennom Agrol får du rabatter på en
mengde aktuelle varer og tjenester som er skreddersydd
for deg som bonde. Du kan gå inn på www.agrol.no,
ringe 22 17 47 74 eller sende epost til post@agrol.no

Forskning og utvikling
Felleskjøpet Fôrutvikling driver forskning og utvikling av
fôrmidler til husdyr og kjæledyr. Vi er godt anerkjente
og jobber nært opptil andre forskningsmiljøer i Norge
og ute i Europa. Graminor driver forskning, utvikling og
framforedling innen plantekultur. Dette er viktige områder
som har høy prioritet i Felleskjøpet og som vi også i
framtiden vil satse på.

sparer er øremerket pensjon, og de er bundet frem til du er
62 år, som annen pensjon. Det er først ved uttak at
sparesaldoen beskattes.

Samlinger for unge bønder
Felleskjøpet arrangerer hvert år en større samling
skreddersydd for unge og nye bønder i november. Denne
samlingen holdes i tilknytning til de store landbruksmessene
Bedre Landbruk eller Agroteknikk. I 2018 blir samlingen
arrangert på Lillestrøm i samarbeid med TINE, Nortura og
Landkreditt. I tillegg til Ung Bonde-samlingen arrangeres
det også flere lokale og regionale samlinger for unge og
nye bønder.

DIGITALE LØSNINGER FOR FREMTIDEN

Felleskjøpets nettbutikk
∑∑ Alt til gården, ett klikk unna.

Min gård – bondens digitale assistent!

Foods of Norway

∑∑ For enkel bestilling av kraftfôr, gjødsel og
såvare på nett og mobil.
∑∑ Tilgang til nyttige digitale tjenester i gårdsdriften og
for samhandling med Felleskjøpet.

Forskningsprosjekt for å finne fram til nye norske
proteinråvarer til bruk i kraftfôr.

Boka – din digitale notisbok rett i lomma!

Individuell pensjonssparing (IPS)
Er du medlem i Felleskjøpet Agri og er 40 år eller yngre i
2018 vil du motta 1.000 kroner ved å spare minimum 25.000
kroner på IPS-konto i Landkreditt innen utgangen av 2018.
Med IPS-ordningen kan du spare opptil 40.000 kroner per år,
og 23 % av det du sparer i løpet av året får du i skattefordel,
det vil si inntil 9.200 kroner i redusert skatt. Pengene du

∑∑ Som egen mobilapp for rask tilgang til å notere eller
gjenfinne gamle notater
∑∑ Men også en tjeneste tilgjengelig inne i Min gård.

Moderne landbruk
∑∑ Vi tar vare på dine resultater, vi kobler de sammen
med varer, tjenester og kompetanse.
∑∑ Vi er i front i Norden med ny teknologi
og digitalisering.

Samvirke som organisasjonsform
HVA ER ET SAMVIRKE?
HVILKE FORDELER HAR EN SAMVIRKEBONDE?

Samvirke er en av flere måter å organisere økonomisk
virksomhet på, og er et strategisk og frivillig
samarbeid mellom enkeltpersoner.
«Et samvirkeforetak er en selvstendig
sammenslutning av personer som frivillig har sluttet
seg sammen for å møte felles økonomiske, sosiale og
kulturelle behov og ønsker gjennom en demokratisk
styrt virksomhet som de eier i fellesskap».

Samvirke som organisasjonsform kommer ofte i skyggen
av den mer kjente organisasjonsformen aksjeselskap.
Dette til tross for at halvparten av alle nordmenn er
medlemmer i ett eller flere samvirkeforetak. Samvirke er en
organisasjonsform som finnes over hele verden, innen flere
sektorer og under ulike politiske og økonomiske regimer.
Sammenligner vi samvirkebedrifter i forskjellige land og
verdensdeler, finner vi store forskjeller i oppbygging og
arbeidsmåte. Det er likevel tre grunnleggende krav som må
være ivaretatt for en virksomhet som ønsker å kalle seg
samvirke:

∑∑ Frivillig og åpent medlemskap: Frivillig og åpent for
alle som kan benytte deres tjenester og som ønsker å
være med i fellesskapet.
∑∑ Demokratisk medlemskontroll: Kontrollert av
medlemmene, som deltar aktivt i fastsettelsen av
retningslinjer og beslutninger. Medlemmene har lik
stemmerett – ett medlem, en stemme.

∑∑ Et samvirke må være brukerstyrt

∑∑ Medlemmets økonomiske deltakelse: Avkastningen
på kapital i foretaket kommer medlemmene til gode,
enten gjennom utvikling av foretaket eller går tilbake
til medlemmene i form av fordeler, tilbakebetaling eller
individuell kapital.

∑∑ Et samvirke har som formål å levere brukernytte, det vil
blant annet si at overskudd fordeles blant medlemmene
på bakgrunn av omsetning gjennom foretaket

∑
∑ Selvstyre
GRAFISK
ELEMENT og uavhengighet: Samvirkeforetak er
– LINJEILLUSTRASJON
selvstyrte organisasjoner med et formål om å være hjelp til
selvhjelp,
og de er kontrollert av sine medlemmer.
Linjeillustrasjon
er hovedillustrasjonsstilen

∑∑ Et samvirke må være brukereid
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Samvirkeprinsippene

Ingen andre organisasjonsformer oppfyller disse kravene.
De beskriver dermed et klart skille mellom samvirkeformen
og andre organisasjonsformer, og kan tjene som definisjon
av et samvirkeforetak.

til Felleskjøpet overordnet. Den tar

i de to stripene forran på
∑utgangspunkt
∑ ikoniske
Utdannelse,
og informasjon:
den
Felleskjøpdressen.opplæring
På
samme måte som på drakten skal alltid
Samvirkeforetak
sørger for utdannelse og opplæring av
den gule
linjen øverst, den grønne
nederst. Linjene har alltid lik tykkelse,
og
slik at de kan bidra effektivt
luftenmedlemmer
mellom linjene skal være
70%tillitsvalgte,
av
tykkelse på linja.
til
utviklingen
av
sine
organisasjoner.
3) Linjeillustrasjoner
Linjene kan også danne mer komplekse

Her er det ikke
krav til at
∑illustrasjoner.
∑ Samvirke
mellom
samvirkeforetak: Samvirke
linjene skal avsluttes i selve illustrasjonen.
Dissetjener
skal kun benyttes
ved spesielle
medlemmene
mest effektivt og styrker
tilfeller. Her vises eksempler på hvordan
linjene kan utvikles til mer komplekse
samvirkebevegelsen
ved
å samarbeide gjennom lokale,
illustrasjoner.
regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner.
Linjeikonene skal ikke benyttes på bilder,
kun brukes på ensfargede, hvite bakgrun-

∑ner.∑ Samfunnsansvar: Samtidig med at det fokuseres
Felleskjøpets linjer skal alltid brukes i
påFKmedlemmenes
fargene
Gul og FK Vårgrønn. Se s.11 behov, arbeider samvirkeforetak
for detaljer.
for en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom
retningslinjer som godkjennes av medlemmene.

