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Linn Totland (35)

SStted:ed: Bjørndalstræ
KKampampsak:sak: Ønsker å gjøre Coop litt mer ditt!

Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye

Anette Ellefsen Persen (38)

SStted:ed: Mathopen
KKampampsak:sak: Lokale varer med god kvalitet

Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
valget 2022, Coop Hordalands årsmøte.

Odd Inge Matre (65)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop

Stem frem din kandidat til årsmøtet i COOP
HORDALAND SA
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SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop

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 Vest

Linn Totland (35)

SStted:ed: Bjørndalstræ
KKampampsak:sak: Ønsker å gjøre Coop litt mer ditt!

Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye

Anette Ellefsen Persen (38)

SStted:ed: Mathopen
KKampampsak:sak: Lokale varer med god kvalitet

Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
valget 2022, Coop Hordalands årsmøte.

Odd Inge Matre (65)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop

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 VestLinn Totland (35)

SStted:ed: Bjørndalstræ
KKampampsak:sak: Ønsker å gjøre Coop litt mer ditt!

Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye

Anette Ellefsen Persen (38)

SStted:ed: Mathopen
KKampampsak:sak: Lokale varer med god kvalitet

Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
valget 2022, Coop Hordalands årsmøte.

Odd Inge Matre (65)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop

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 Vest

Linn Totland (35)

SStted:ed: Bjørndalstræ
KKampampsak:sak: Ønsker å gjøre Coop litt mer ditt!

Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye

Anette Ellefsen Persen (38)

SStted:ed: Mathopen
KKampampsak:sak: Lokale varer med god kvalitet

Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
valget 2022, Coop Hordalands årsmøte.

Odd Inge Matre (65)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop

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 Vest

Linn Totland (35)

SStted:ed: Bjørndalstræ
KKampampsak:sak: Ønsker å gjøre Coop litt mer ditt!

Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye

Anette Ellefsen Persen (38)

SStted:ed: Mathopen
KKampampsak:sak: Lokale varer med god kvalitet

Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
valget 2022, Coop Hordalands årsmøte.

Odd Inge Matre (65)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop

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 Vest
Linn Totland (35)

SStted:ed: Bjørndalstræ
KKampampsak:sak: Ønsker å gjøre Coop litt mer ditt!

Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye

Anette Ellefsen Persen (38)

SStted:ed: Mathopen
KKampampsak:sak: Lokale varer med god kvalitet

Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
valget 2022, Coop Hordalands årsmøte.

Odd Inge Matre (65)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop

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 Vest

Linn Totland (35)

SStted:ed: Bjørndalstræ
KKampampsak:sak: Ønsker å gjøre Coop litt mer ditt!

Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye

Anette Ellefsen Persen (38)

SStted:ed: Mathopen
KKampampsak:sak: Lokale varer med god kvalitet

Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
valget 2022, Coop Hordalands årsmøte.

Odd Inge Matre (65)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop

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 Vest
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KKampampsak:sak: Ønsker å gjøre Coop litt mer ditt!

Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye
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Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
valget 2022, Coop Hordalands årsmøte.

Odd Inge Matre (65)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Trygg, kortreist og miljøvennlig mat!

Opptatt av trygg og miljøvennlig mat, varer og
tjenester. De ansatte er Coops viktigste ressurs
og det er viktig med gode arbeidsforhold og at
de faglige rettigheter respekteres. Ønsker å
bidra til at dette kan videreføres og styrkes i
Coop
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Brenner for å skape en mer personlig,
bærekraftig og tilrettelagt opplevelse i butikk og
en effektiv digital kundereise. Ønsker at vi
medlemmer skal ha innflytelse på vareutvalget i
butikk for å tilrettelegge for en bedre folkehelse.

Helge Herdlevær (67)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Få Coop Extra til Øygarden og Askøy.

Etter mange år som medlem og kunde av Coop,
har jeg sett hvilken viktig rolle Coop har i
lokalsamfunnet. Dette vil jeg bidra til at blir
utviklet videre, til beste for alle oss som er
medeiere og kunder.

David Hammersland (45)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Det beste for alle og rettferdighet.

En nyskapende, nytenkende, nysgjerrig, kreativ
og pågangsdrivende Byggmester/Pedagog, som
elsker å skape nye muligheter der det ikke fantes
noen. Er opptatt av at alle skal bli hørt og sett. Et
godt team med riktige byggeverdier er viktig.

Vidar Halsøy (52)

SStted:ed: Straume
KKampampsak:sak: Det er viktig med god mat

Jeg har vært med i Coop i mange år og føler jeg
har fått være med på å bidra positivt i Årsmøtet.
Jeg håper jeg får tillit til å fortsette.

Jens Christian Eriksson (51)

SStted:ed: Laksevåg
KKampampsak:sak: Sunne kvalitetsvarer til fornuftig pris

Jeg jobber som øre-nese-hals lege med fokus på
bl.a allergier. Jeg synes det er spennende med
varehandel og er ofte å treffe i hyllene på Obs
Vestkanten. Opptatt av kvalitet på varer og
sunne alternativer, men uten at det skal koste for
mye

Anette Ellefsen Persen (38)

SStted:ed: Mathopen
KKampampsak:sak: Lokale varer med god kvalitet

Jeg ønsker å bidra til gode fordeler for
medlemmer og kunder. Coop bør satse på et
godt utvalg av lokale kvalitetsprodukter og
gjennom dette bidra til utvikling av lokalt
næringsliv og arbeidsplasser.

Solveig Canty (27)

SStted:ed: Rong
KKampampsak:sak: Billigere for småbarnsforeldre

Jeg er en aleinemor, jeg har en sønn på litt over
ett år. Jeg jobber til daglig på et bibliotek, og jeg
elsker å lage god og sunn mat til gutten, helst
som han kan ha med i barnehagen. Jeg er sta,
bestemt, ung og kvinne.

Jane Lise Spilde (63)

SStted:ed: Godvik
KKampampsak:sak:

Jobber som nattevakt på boliger for psykisk
utviklingshemmede. På fritiden liker jeg å være
kreativ med symaskinen. Lager smykker og andre
gøye ting med barnebarna.

Frank Haugen (48)

SStted:ed: Fyllingsdalen
KKampampsak:sak: God kommunikasjon mellom butikk &
kunde

Ønsker et utvidet tilbud av lokale norske
leverandører, mangfold i friske grønnsaker og
frukt, basert på årstidene. Et bra utvalg av
allergifrie og økologiske produkter. Sterkere
fokus på miljøvennlige forpakninger samt
bærekraft.

Jan-Rune Bang Hansen (41)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Mindre bruk av plast på matvarer

Jeg er en engasjert mann på 41 år som bor i
Hetlevikåsen. Er gift, har 3 barn og jobber i
Sjøforsvaret

Even Seberg (32)

SStted:ed: Loddefjord
KKampampsak:sak: Positiv handel for kunder og ansatte

Jeg er en mann på 32 med lang erfaring som
både kunde og ansatt i flere forskjellige butikker.
Med innsikt i begge sider i handel og eksamen i
salgsfag, stiller jeg med erfaring og kunnskap for
å bedre representere oss i Bergen Vest

Joacim Ulvedal (29)

SStted:ed: Fjell
KKampampsak:sak: Jeg liker ny utfordringer og kan bidra!

Jeg er mann på 29 år. Liker og holde på med
diverse ting. Fritiden er jeg med min familie og
hobby er og lage mat. Liker også se på fotball og
sykkel. Det er pennende å bli valgt til Coop
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