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Karen Cecilie Heldal (54)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Norsk mat, lokalmat og bærekraft

Jeg synes livet er best ute og trives på fjelltur.
Mine interesser er musikk, håndarbeid og jakt.
Jeg liker å lage mat til familie og venner. Skikkelig
mat med gode, helst lokale råvarer er bra for
kropp og sinn.

Bjarte Vaktskjold (48)

SStted:ed: Sæbøvågen
KKampampsak:sak: Sammen for fellesskapet

Eg meiner forbrukarsamvirket Coop kan spela ei
viktig rolle for framtida på kloden. Ved å stå
saman om daglegvarehandelen og nytta lokale
ressursar, satsa på utstrakt handel med andre
samvirke i samfunnet.

Geir Aasheim (45)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Større utvalg av varer, Prix-Extra

Jeg ønsker å endre de lokale Prix butikkene til
Extra light, vi trenger et bredere utvalg av fersk-
og dagligvarer. Prix butikker har generelt for
snevert utvalg av varer, dette medfører at Prix
ikke er den fortrukne butikken for handelen.

Morten Sørestrand (53)

SStted:ed: Nyborg
KKampampsak:sak: Trivsel, omtanke, glede og respekt!

Jeg er en ung mann på 53 år, født på Voss, som
trives meget godt i Bergen og Åsane. Jeg elsker
livet med alle de utfordringer det har. Jeg kjører
motorsykkel, trener litt, er sosial og ønsker at
alle skal få like muligheter i livet.

Jørn Kvamme (53)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Bidra til postiv utvikling for Coop

Jeg er 53 år gift med ei kjekk kone som heter
Randi.Eg er far til 4, to jenter og to
gutter.Bestefar til to flotte små jenter. Eg driv
eigen salgsbedrift og har kunder i heile Norge. Er
opptatt av et godt lokalmiljø.

Asgeir Nøttveit (63)

SStted:ed: Manger
KKampampsak:sak:

Gift, kone og 4 barn, alle voksne. Har vært og er
tillitsvalgt i fleire organisasjoner. Driver
gårdsbruk med 120 sau. Har arbeidet i industrien
i 18 år. Arbeidet 20 år i kommunen, nå i Alver
kommune. Driftsoperatør i Radøyhallen på
Manger.

Jarle Sørås (59)

SStted:ed: Espeland
KKampampsak:sak: Lokal tilknytning og frivillighet

Er 59 år, har teknisk bakgrunn og fra salg. Gift og
har 3 voksne barn. Opprinnelig fra Nyborg og
bosatt i Arna siste 38 år. Engasjert i forenings- og
organisasjonsarbeid både privat og i jobb. Ser
etter muligheter for utvikling.

Aleksander Myhr (35)

SStted:ed: Flaktveit
KKampampsak:sak: Klima, Miljø, Digitalisering, Utvikling

Jeg vil være med på å påvirke Coop til å gå i en
enda grønnere retning. Plastbruken er alt for stor
i dag. Jeg ønsker også å være med på utviklingen
av de digitale tjenestene i Coop.

Paul Egil Tengs (57)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!

Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av
dagligvarer og som medlem i Coop kan jeg
påvirke på mine og dine vegne. Kanskje spesielt
er jeg på alle medlemmers vegne opptatt av at
det skal lønne seg litt ekstra å være lojal!

Patrick Njaastad (30)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Lokal og kortreiste varer

Familiefar som mener det skal være lett å velge
lokal og kortreiste varer. Viktig å få inn unge
medlemmer som medlemsvalgt til årsmøtet.

Paul Gabriel Tintisan (43)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Flere kuponger og medlemsfordeler!

Har selv erfaring fra butikk og lager, jobber nå
som lagersjef i annen bransje. Opptatt av sunn
mat, nye teknologier og smart handel.

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Nord
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kropp og sinn.

Bjarte Vaktskjold (48)

SStted:ed: Sæbøvågen
KKampampsak:sak: Sammen for fellesskapet

Eg meiner forbrukarsamvirket Coop kan spela ei
viktig rolle for framtida på kloden. Ved å stå
saman om daglegvarehandelen og nytta lokale
ressursar, satsa på utstrakt handel med andre
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ikke er den fortrukne butikken for handelen.

Morten Sørestrand (53)

SStted:ed: Nyborg
KKampampsak:sak: Trivsel, omtanke, glede og respekt!

Jeg er en ung mann på 53 år, født på Voss, som
trives meget godt i Bergen og Åsane. Jeg elsker
livet med alle de utfordringer det har. Jeg kjører
motorsykkel, trener litt, er sosial og ønsker at
alle skal få like muligheter i livet.

Jørn Kvamme (53)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Bidra til postiv utvikling for Coop

Jeg er 53 år gift med ei kjekk kone som heter
Randi.Eg er far til 4, to jenter og to
gutter.Bestefar til to flotte små jenter. Eg driv
eigen salgsbedrift og har kunder i heile Norge. Er
opptatt av et godt lokalmiljø.

Asgeir Nøttveit (63)

SStted:ed: Manger
KKampampsak:sak:

Gift, kone og 4 barn, alle voksne. Har vært og er
tillitsvalgt i fleire organisasjoner. Driver
gårdsbruk med 120 sau. Har arbeidet i industrien
i 18 år. Arbeidet 20 år i kommunen, nå i Alver
kommune. Driftsoperatør i Radøyhallen på
Manger.

Jarle Sørås (59)

SStted:ed: Espeland
KKampampsak:sak: Lokal tilknytning og frivillighet

Er 59 år, har teknisk bakgrunn og fra salg. Gift og
har 3 voksne barn. Opprinnelig fra Nyborg og
bosatt i Arna siste 38 år. Engasjert i forenings- og
organisasjonsarbeid både privat og i jobb. Ser
etter muligheter for utvikling.
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SStted:ed: Flaktveit
KKampampsak:sak: Klima, Miljø, Digitalisering, Utvikling

Jeg vil være med på å påvirke Coop til å gå i en
enda grønnere retning. Plastbruken er alt for stor
i dag. Jeg ønsker også å være med på utviklingen
av de digitale tjenestene i Coop.
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KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!
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av de digitale tjenestene i Coop.

Paul Egil Tengs (57)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!
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ikke er den fortrukne butikken for handelen.

Morten Sørestrand (53)

SStted:ed: Nyborg
KKampampsak:sak: Trivsel, omtanke, glede og respekt!

Jeg er en ung mann på 53 år, født på Voss, som
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ressursar, satsa på utstrakt handel med andre
samvirke i samfunnet.

Geir Aasheim (45)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Større utvalg av varer, Prix-Extra

Jeg ønsker å endre de lokale Prix butikkene til
Extra light, vi trenger et bredere utvalg av fersk-
og dagligvarer. Prix butikker har generelt for
snevert utvalg av varer, dette medfører at Prix
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Jeg vil være med på å påvirke Coop til å gå i en
enda grønnere retning. Plastbruken er alt for stor
i dag. Jeg ønsker også å være med på utviklingen
av de digitale tjenestene i Coop.

Paul Egil Tengs (57)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!

Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av
dagligvarer og som medlem i Coop kan jeg
påvirke på mine og dine vegne. Kanskje spesielt
er jeg på alle medlemmers vegne opptatt av at
det skal lønne seg litt ekstra å være lojal!

Patrick Njaastad (30)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Lokal og kortreiste varer

Familiefar som mener det skal være lett å velge
lokal og kortreiste varer. Viktig å få inn unge
medlemmer som medlemsvalgt til årsmøtet.

Paul Gabriel Tintisan (43)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Flere kuponger og medlemsfordeler!

Har selv erfaring fra butikk og lager, jobber nå
som lagersjef i annen bransje. Opptatt av sunn
mat, nye teknologier og smart handel.

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Nord

Karen Cecilie Heldal (54)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Norsk mat, lokalmat og bærekraft

Jeg synes livet er best ute og trives på fjelltur.
Mine interesser er musikk, håndarbeid og jakt.
Jeg liker å lage mat til familie og venner. Skikkelig
mat med gode, helst lokale råvarer er bra for
kropp og sinn.

Bjarte Vaktskjold (48)

SStted:ed: Sæbøvågen
KKampampsak:sak: Sammen for fellesskapet

Eg meiner forbrukarsamvirket Coop kan spela ei
viktig rolle for framtida på kloden. Ved å stå
saman om daglegvarehandelen og nytta lokale
ressursar, satsa på utstrakt handel med andre
samvirke i samfunnet.

Geir Aasheim (45)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Større utvalg av varer, Prix-Extra

Jeg ønsker å endre de lokale Prix butikkene til
Extra light, vi trenger et bredere utvalg av fersk-
og dagligvarer. Prix butikker har generelt for
snevert utvalg av varer, dette medfører at Prix
ikke er den fortrukne butikken for handelen.

Morten Sørestrand (53)

SStted:ed: Nyborg
KKampampsak:sak: Trivsel, omtanke, glede og respekt!

Jeg er en ung mann på 53 år, født på Voss, som
trives meget godt i Bergen og Åsane. Jeg elsker
livet med alle de utfordringer det har. Jeg kjører
motorsykkel, trener litt, er sosial og ønsker at
alle skal få like muligheter i livet.

Jørn Kvamme (53)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Bidra til postiv utvikling for Coop

Jeg er 53 år gift med ei kjekk kone som heter
Randi.Eg er far til 4, to jenter og to
gutter.Bestefar til to flotte små jenter. Eg driv
eigen salgsbedrift og har kunder i heile Norge. Er
opptatt av et godt lokalmiljø.

Asgeir Nøttveit (63)

SStted:ed: Manger
KKampampsak:sak:

Gift, kone og 4 barn, alle voksne. Har vært og er
tillitsvalgt i fleire organisasjoner. Driver
gårdsbruk med 120 sau. Har arbeidet i industrien
i 18 år. Arbeidet 20 år i kommunen, nå i Alver
kommune. Driftsoperatør i Radøyhallen på
Manger.

Jarle Sørås (59)

SStted:ed: Espeland
KKampampsak:sak: Lokal tilknytning og frivillighet

Er 59 år, har teknisk bakgrunn og fra salg. Gift og
har 3 voksne barn. Opprinnelig fra Nyborg og
bosatt i Arna siste 38 år. Engasjert i forenings- og
organisasjonsarbeid både privat og i jobb. Ser
etter muligheter for utvikling.

Aleksander Myhr (35)

SStted:ed: Flaktveit
KKampampsak:sak: Klima, Miljø, Digitalisering, Utvikling

Jeg vil være med på å påvirke Coop til å gå i en
enda grønnere retning. Plastbruken er alt for stor
i dag. Jeg ønsker også å være med på utviklingen
av de digitale tjenestene i Coop.

Paul Egil Tengs (57)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!

Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av
dagligvarer og som medlem i Coop kan jeg
påvirke på mine og dine vegne. Kanskje spesielt
er jeg på alle medlemmers vegne opptatt av at
det skal lønne seg litt ekstra å være lojal!

Patrick Njaastad (30)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Lokal og kortreiste varer

Familiefar som mener det skal være lett å velge
lokal og kortreiste varer. Viktig å få inn unge
medlemmer som medlemsvalgt til årsmøtet.

Paul Gabriel Tintisan (43)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Flere kuponger og medlemsfordeler!

Har selv erfaring fra butikk og lager, jobber nå
som lagersjef i annen bransje. Opptatt av sunn
mat, nye teknologier og smart handel.

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Nord

Karen Cecilie Heldal (54)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Norsk mat, lokalmat og bærekraft

Jeg synes livet er best ute og trives på fjelltur.
Mine interesser er musikk, håndarbeid og jakt.
Jeg liker å lage mat til familie og venner. Skikkelig
mat med gode, helst lokale råvarer er bra for
kropp og sinn.

Bjarte Vaktskjold (48)

SStted:ed: Sæbøvågen
KKampampsak:sak: Sammen for fellesskapet

Eg meiner forbrukarsamvirket Coop kan spela ei
viktig rolle for framtida på kloden. Ved å stå
saman om daglegvarehandelen og nytta lokale
ressursar, satsa på utstrakt handel med andre
samvirke i samfunnet.

Geir Aasheim (45)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Større utvalg av varer, Prix-Extra

Jeg ønsker å endre de lokale Prix butikkene til
Extra light, vi trenger et bredere utvalg av fersk-
og dagligvarer. Prix butikker har generelt for
snevert utvalg av varer, dette medfører at Prix
ikke er den fortrukne butikken for handelen.

Morten Sørestrand (53)

SStted:ed: Nyborg
KKampampsak:sak: Trivsel, omtanke, glede og respekt!

Jeg er en ung mann på 53 år, født på Voss, som
trives meget godt i Bergen og Åsane. Jeg elsker
livet med alle de utfordringer det har. Jeg kjører
motorsykkel, trener litt, er sosial og ønsker at
alle skal få like muligheter i livet.

Jørn Kvamme (53)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Bidra til postiv utvikling for Coop

Jeg er 53 år gift med ei kjekk kone som heter
Randi.Eg er far til 4, to jenter og to
gutter.Bestefar til to flotte små jenter. Eg driv
eigen salgsbedrift og har kunder i heile Norge. Er
opptatt av et godt lokalmiljø.

Asgeir Nøttveit (63)

SStted:ed: Manger
KKampampsak:sak:

Gift, kone og 4 barn, alle voksne. Har vært og er
tillitsvalgt i fleire organisasjoner. Driver
gårdsbruk med 120 sau. Har arbeidet i industrien
i 18 år. Arbeidet 20 år i kommunen, nå i Alver
kommune. Driftsoperatør i Radøyhallen på
Manger.

Jarle Sørås (59)

SStted:ed: Espeland
KKampampsak:sak: Lokal tilknytning og frivillighet

Er 59 år, har teknisk bakgrunn og fra salg. Gift og
har 3 voksne barn. Opprinnelig fra Nyborg og
bosatt i Arna siste 38 år. Engasjert i forenings- og
organisasjonsarbeid både privat og i jobb. Ser
etter muligheter for utvikling.

Aleksander Myhr (35)

SStted:ed: Flaktveit
KKampampsak:sak: Klima, Miljø, Digitalisering, Utvikling

Jeg vil være med på å påvirke Coop til å gå i en
enda grønnere retning. Plastbruken er alt for stor
i dag. Jeg ønsker også å være med på utviklingen
av de digitale tjenestene i Coop.

Paul Egil Tengs (57)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!

Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av
dagligvarer og som medlem i Coop kan jeg
påvirke på mine og dine vegne. Kanskje spesielt
er jeg på alle medlemmers vegne opptatt av at
det skal lønne seg litt ekstra å være lojal!

Patrick Njaastad (30)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Lokal og kortreiste varer

Familiefar som mener det skal være lett å velge
lokal og kortreiste varer. Viktig å få inn unge
medlemmer som medlemsvalgt til årsmøtet.

Paul Gabriel Tintisan (43)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Flere kuponger og medlemsfordeler!

Har selv erfaring fra butikk og lager, jobber nå
som lagersjef i annen bransje. Opptatt av sunn
mat, nye teknologier og smart handel.

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Nord

Karen Cecilie Heldal (54)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Norsk mat, lokalmat og bærekraft

Jeg synes livet er best ute og trives på fjelltur.
Mine interesser er musikk, håndarbeid og jakt.
Jeg liker å lage mat til familie og venner. Skikkelig
mat med gode, helst lokale råvarer er bra for
kropp og sinn.

Bjarte Vaktskjold (48)

SStted:ed: Sæbøvågen
KKampampsak:sak: Sammen for fellesskapet

Eg meiner forbrukarsamvirket Coop kan spela ei
viktig rolle for framtida på kloden. Ved å stå
saman om daglegvarehandelen og nytta lokale
ressursar, satsa på utstrakt handel med andre
samvirke i samfunnet.

Geir Aasheim (45)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Større utvalg av varer, Prix-Extra

Jeg ønsker å endre de lokale Prix butikkene til
Extra light, vi trenger et bredere utvalg av fersk-
og dagligvarer. Prix butikker har generelt for
snevert utvalg av varer, dette medfører at Prix
ikke er den fortrukne butikken for handelen.

Morten Sørestrand (53)

SStted:ed: Nyborg
KKampampsak:sak: Trivsel, omtanke, glede og respekt!

Jeg er en ung mann på 53 år, født på Voss, som
trives meget godt i Bergen og Åsane. Jeg elsker
livet med alle de utfordringer det har. Jeg kjører
motorsykkel, trener litt, er sosial og ønsker at
alle skal få like muligheter i livet.

Jørn Kvamme (53)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Bidra til postiv utvikling for Coop

Jeg er 53 år gift med ei kjekk kone som heter
Randi.Eg er far til 4, to jenter og to
gutter.Bestefar til to flotte små jenter. Eg driv
eigen salgsbedrift og har kunder i heile Norge. Er
opptatt av et godt lokalmiljø.

Asgeir Nøttveit (63)

SStted:ed: Manger
KKampampsak:sak:

Gift, kone og 4 barn, alle voksne. Har vært og er
tillitsvalgt i fleire organisasjoner. Driver
gårdsbruk med 120 sau. Har arbeidet i industrien
i 18 år. Arbeidet 20 år i kommunen, nå i Alver
kommune. Driftsoperatør i Radøyhallen på
Manger.

Jarle Sørås (59)

SStted:ed: Espeland
KKampampsak:sak: Lokal tilknytning og frivillighet

Er 59 år, har teknisk bakgrunn og fra salg. Gift og
har 3 voksne barn. Opprinnelig fra Nyborg og
bosatt i Arna siste 38 år. Engasjert i forenings- og
organisasjonsarbeid både privat og i jobb. Ser
etter muligheter for utvikling.

Aleksander Myhr (35)

SStted:ed: Flaktveit
KKampampsak:sak: Klima, Miljø, Digitalisering, Utvikling

Jeg vil være med på å påvirke Coop til å gå i en
enda grønnere retning. Plastbruken er alt for stor
i dag. Jeg ønsker også å være med på utviklingen
av de digitale tjenestene i Coop.

Paul Egil Tengs (57)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!

Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av
dagligvarer og som medlem i Coop kan jeg
påvirke på mine og dine vegne. Kanskje spesielt
er jeg på alle medlemmers vegne opptatt av at
det skal lønne seg litt ekstra å være lojal!

Patrick Njaastad (30)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Lokal og kortreiste varer

Familiefar som mener det skal være lett å velge
lokal og kortreiste varer. Viktig å få inn unge
medlemmer som medlemsvalgt til årsmøtet.

Paul Gabriel Tintisan (43)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Flere kuponger og medlemsfordeler!

Har selv erfaring fra butikk og lager, jobber nå
som lagersjef i annen bransje. Opptatt av sunn
mat, nye teknologier og smart handel.

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar

Kandidater som stiller til valg: COOP HORDALAND SA – Region Nord

Karen Cecilie Heldal (54)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Norsk mat, lokalmat og bærekraft

Jeg synes livet er best ute og trives på fjelltur.
Mine interesser er musikk, håndarbeid og jakt.
Jeg liker å lage mat til familie og venner. Skikkelig
mat med gode, helst lokale råvarer er bra for
kropp og sinn.

Bjarte Vaktskjold (48)

SStted:ed: Sæbøvågen
KKampampsak:sak: Sammen for fellesskapet

Eg meiner forbrukarsamvirket Coop kan spela ei
viktig rolle for framtida på kloden. Ved å stå
saman om daglegvarehandelen og nytta lokale
ressursar, satsa på utstrakt handel med andre
samvirke i samfunnet.

Geir Aasheim (45)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Større utvalg av varer, Prix-Extra

Jeg ønsker å endre de lokale Prix butikkene til
Extra light, vi trenger et bredere utvalg av fersk-
og dagligvarer. Prix butikker har generelt for
snevert utvalg av varer, dette medfører at Prix
ikke er den fortrukne butikken for handelen.

Morten Sørestrand (53)

SStted:ed: Nyborg
KKampampsak:sak: Trivsel, omtanke, glede og respekt!

Jeg er en ung mann på 53 år, født på Voss, som
trives meget godt i Bergen og Åsane. Jeg elsker
livet med alle de utfordringer det har. Jeg kjører
motorsykkel, trener litt, er sosial og ønsker at
alle skal få like muligheter i livet.

Jørn Kvamme (53)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Bidra til postiv utvikling for Coop

Jeg er 53 år gift med ei kjekk kone som heter
Randi.Eg er far til 4, to jenter og to
gutter.Bestefar til to flotte små jenter. Eg driv
eigen salgsbedrift og har kunder i heile Norge. Er
opptatt av et godt lokalmiljø.

Asgeir Nøttveit (63)

SStted:ed: Manger
KKampampsak:sak:

Gift, kone og 4 barn, alle voksne. Har vært og er
tillitsvalgt i fleire organisasjoner. Driver
gårdsbruk med 120 sau. Har arbeidet i industrien
i 18 år. Arbeidet 20 år i kommunen, nå i Alver
kommune. Driftsoperatør i Radøyhallen på
Manger.

Jarle Sørås (59)

SStted:ed: Espeland
KKampampsak:sak: Lokal tilknytning og frivillighet

Er 59 år, har teknisk bakgrunn og fra salg. Gift og
har 3 voksne barn. Opprinnelig fra Nyborg og
bosatt i Arna siste 38 år. Engasjert i forenings- og
organisasjonsarbeid både privat og i jobb. Ser
etter muligheter for utvikling.

Aleksander Myhr (35)

SStted:ed: Flaktveit
KKampampsak:sak: Klima, Miljø, Digitalisering, Utvikling

Jeg vil være med på å påvirke Coop til å gå i en
enda grønnere retning. Plastbruken er alt for stor
i dag. Jeg ønsker også å være med på utviklingen
av de digitale tjenestene i Coop.

Paul Egil Tengs (57)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!

Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av
dagligvarer og som medlem i Coop kan jeg
påvirke på mine og dine vegne. Kanskje spesielt
er jeg på alle medlemmers vegne opptatt av at
det skal lønne seg litt ekstra å være lojal!

Patrick Njaastad (30)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Lokal og kortreiste varer

Familiefar som mener det skal være lett å velge
lokal og kortreiste varer. Viktig å få inn unge
medlemmer som medlemsvalgt til årsmøtet.

Paul Gabriel Tintisan (43)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Flere kuponger og medlemsfordeler!

Har selv erfaring fra butikk og lager, jobber nå
som lagersjef i annen bransje. Opptatt av sunn
mat, nye teknologier og smart handel.

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA

Du kan avgi din stemme på coop.no/valg fra 24. januar til og
med 6. februar
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KKampampsak:sak: Norsk mat, lokalmat og bærekraft

Jeg synes livet er best ute og trives på fjelltur.
Mine interesser er musikk, håndarbeid og jakt.
Jeg liker å lage mat til familie og venner. Skikkelig
mat med gode, helst lokale råvarer er bra for
kropp og sinn.

Bjarte Vaktskjold (48)

SStted:ed: Sæbøvågen
KKampampsak:sak: Sammen for fellesskapet

Eg meiner forbrukarsamvirket Coop kan spela ei
viktig rolle for framtida på kloden. Ved å stå
saman om daglegvarehandelen og nytta lokale
ressursar, satsa på utstrakt handel med andre
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Jeg ønsker å endre de lokale Prix butikkene til
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og dagligvarer. Prix butikker har generelt for
snevert utvalg av varer, dette medfører at Prix
ikke er den fortrukne butikken for handelen.

Morten Sørestrand (53)

SStted:ed: Nyborg
KKampampsak:sak: Trivsel, omtanke, glede og respekt!

Jeg er en ung mann på 53 år, født på Voss, som
trives meget godt i Bergen og Åsane. Jeg elsker
livet med alle de utfordringer det har. Jeg kjører
motorsykkel, trener litt, er sosial og ønsker at
alle skal få like muligheter i livet.

Jørn Kvamme (53)

SStted:ed: Ytre Arna
KKampampsak:sak: Bidra til postiv utvikling for Coop

Jeg er 53 år gift med ei kjekk kone som heter
Randi.Eg er far til 4, to jenter og to
gutter.Bestefar til to flotte små jenter. Eg driv
eigen salgsbedrift og har kunder i heile Norge. Er
opptatt av et godt lokalmiljø.
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SStted:ed: Manger
KKampampsak:sak:

Gift, kone og 4 barn, alle voksne. Har vært og er
tillitsvalgt i fleire organisasjoner. Driver
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i 18 år. Arbeidet 20 år i kommunen, nå i Alver
kommune. Driftsoperatør i Radøyhallen på
Manger.

Jarle Sørås (59)
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Er 59 år, har teknisk bakgrunn og fra salg. Gift og
har 3 voksne barn. Opprinnelig fra Nyborg og
bosatt i Arna siste 38 år. Engasjert i forenings- og
organisasjonsarbeid både privat og i jobb. Ser
etter muligheter for utvikling.

Aleksander Myhr (35)

SStted:ed: Flaktveit
KKampampsak:sak: Klima, Miljø, Digitalisering, Utvikling

Jeg vil være med på å påvirke Coop til å gå i en
enda grønnere retning. Plastbruken er alt for stor
i dag. Jeg ønsker også å være med på utviklingen
av de digitale tjenestene i Coop.

Paul Egil Tengs (57)

SStted:ed: Ulset
KKampampsak:sak: Det skal lønne seg å være lojal!

Jeg er nok over gjennomsnittet opptatt av
dagligvarer og som medlem i Coop kan jeg
påvirke på mine og dine vegne. Kanskje spesielt
er jeg på alle medlemmers vegne opptatt av at
det skal lønne seg litt ekstra å være lojal!

Patrick Njaastad (30)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Lokal og kortreiste varer

Familiefar som mener det skal være lett å velge
lokal og kortreiste varer. Viktig å få inn unge
medlemmer som medlemsvalgt til årsmøtet.

Paul Gabriel Tintisan (43)

SStted:ed: Mjølkeråen
KKampampsak:sak: Flere kuponger og medlemsfordeler!

Har selv erfaring fra butikk og lager, jobber nå
som lagersjef i annen bransje. Opptatt av sunn
mat, nye teknologier og smart handel.
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