
   

 

 

KÅRCHEFEN HAR ORDET  

Hej alla glada medlemmar!  

En riktig god fortsättning på det nya året! 

Nytt år och nya tag och vi går återigen mot 

ljusare tider. Det märks redan nu att den ljusa 

delen av dygnet har blivit längre. 

 

Vårens kårprogram bjuder på flera olika 

aktiviteter som ni kommer att se av det här 

medlemsbladet. Informationsträffar, 

organisationskunskap, intressanta 

föreläsningar, kårstämma och en picknick 

innan sommaruppehållet.  

 

En av kårens viktigaste händelser under 

året är vår årliga kårstämma som 2022 

kommer att äga rum den 2 mars. Med 

anledning av det rådande smittläget och 

utvecklingen av Covid-19 kan vi tyvärr inte 

träffas och mötas på gemensam plats, utan vi 

får nöja oss med en digital träff.  

 

Styrelsen hoppas att ni alla vill vara med på 

stämman, så boka in 2 mars redan nu i era 

kalendrar. Vid kårstämman ska vi välja en 

styrelse för Uppsala lottakår, så är ni 

intresserade av att engagera er i kårens 

arbete hör gärna av er till valberedningen eller 

till kårmailen så vidarebefordrar vi den 

informationen. Kallelsen har redan skickats ut 

till er via e-post. 

 

Under våren kommer vi att starta upp en 

grupp som genomför aktiviteter under dagtid 

för alla medlemmar som är daglediga eller har 

möjlighet att delta dagtid. Vill ni vara med och 

påverka program och gruppens aktiviteter, så 

hör av er till kårmailen. Se mer information i 

medlemsbladet.  

 

Hälsningar 

Annelie Jansson,  

Kårchef, 070-334 38 39 
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AG DAGLEDIGA 
En ny arbetsgrupp i kåren 

 

Kårens aktiviteter har överlag förlagts till 

kvällar, men av olika anledningar så är det ju 

inte alla lottor som har möjlighet att vara med 

på kårens aktiviteter på kvällstid. Uppsala 

lottakår är därför nu i startgropen för att 

starta upp en grupp för daglediga lottor.  

 

Styrelsemedlemmarna Eva-Karin Brodin och 

Ann Pettersson håller i planeringsarbetet för 

arbetsgruppen. Eva-Karin och Ann behöver 

veta dels om det finns ett intresse för att vara 

med i AG Daglediga, dels få förslag på 

aktiviteter för gruppen. Tanken är att 

tillsammans i gruppen arbeta fram förslag. 

Aktiviteterna kan exempelvis vara 

promenader, besöka museer eller andra 

intressanta platser. Eventuellt skulle vi även 

kunna etablera kontakt med liknande grupper 

i andra kårer för gemensamma aktiviteter.  

 

Hör av dig före 20 februari till vår kårmail 

uppsala@svenskalottakaren.se om du är 

intresserad av att deltaga. Vi tar även gärna 

emot dina förslag på dagaktiviteter.   

 

Välkommen att vara med i AG Daglediga!

   

 

EFTERLYSES: 
Unga eldsjälar! 

Vi söker dig som vill vara med och utveckla 

Uppsala lottakårs ungdomsarbete för våra 

lottor i åldern 15–25 år.  

 

AG Ungdom är en arbetsgrupp som för kårens 

räkning tillsammans jobbar fram ett program 

och aktiviteter som passar för våra unga 

lottor. AG Ungdom lägger själva upp sitt 

arbete, men har en kontaktperson i styrelsen. 

 

Du som är mellan 15 och 25 år, är medlem i 

Uppsala lottakår och brinner för att skapa 

meningsfulla aktiviteter för de unga lottorna i 

vår kår – häng med i AG Ungdom! 

 

Hör av dig till kårstyrelsen senast 21 februari 

2022. Skicka ett mail till kårmailen och skriv 

några rader om dig själv och om vad du vill 

bidra med i kårens ungdomsarbete. 

 

mailto:uppsala@svenskalottakaren.se
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SIDAN 3: 
Att göra en insats under coronapandemin 

Vår tidigare insats som vaccinationsvärdar har 

varit mycket uppskattad. Vi lottor är en 

samhällsresurs och en kraft att lita på. Du som 

vill och kan göra en samhällsinsats – nu 

behövs Uppsalas lottor återigen som 

vaccinationsvärdar!  

 

Lottor från Uppsala lottakår har ställt upp 

som vaccinationsvärdar sedan starten i 

Gottsunda för cirka ett år sedan. Vi gjorde då 

insatsen i egen regi, sedan tog Röda Korset 

över ansvaret och vi har därefter stöttat upp 

med lottor till insatsen. I början fungerade 

vaccinationsvärden som vägledare/vägvisare, 

men numera kan det innebära att dela ut 

munskydd och handsprit till dem som ska 

vaccinera sig.  

 

Arbetet med vaccineringar fortsätter nu 

med främst påfyllnadsdoser och det finns 

därför fortfarande ett behov av 

vaccinationsvärdar. Röda Korset har på nytt 

ställt förfrågan till Uppsala lottakår om det 

finns lottor som kan ställa upp. Vi vill därför 

ännu en gång uppmana till att inte tveka att 

ställa upp som vaccinationsvärd – anmäl dig 

om du har möjlighet! 

 

Anmäl ditt intresse för att bli vaccinationsvärd 

till vår kårmail: uppsala@svenskalottakaren.se  

Du kommer då att få mer information om hur 

du ska gå tillväga.  

 

KÅRSTÄMMA 2 MARS 

Välkommen till kårstämma 2 mars kl. 

18.00! Vi kommer under kårstämman att gå 

igenom föregående verksamhetsår och göra 

val för det kommande verksamhetsåret. Har 

du något ärende du vill att kårstämman ska 

hantera, så skickar du in en motion till 

styrelsen senast 14 februari. Mall för hur 

motionen ska skrivas bifogades kallelsen. 

 

En dagordning och handlingar som 

ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse 

och verksamhetsplan skickas ut inför vår 

kårstämma. Läs gärna på dessa innan 

stämman. Kårstämman ska även välja styrelse.  

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen? 

Hör då av dig till valberedningen eller till 

kårmailen snarast. OBS! Anmäl dig till 

stämman via kårmailen. Väl mött 2 mars! 

 

mailto:uppsala@svenskalottakaren.se


 

4 
 

      

 

KÅRAKTIVITETER 
Webbföreläsningar och kårpicknick

Digital nya medlemmar-träff  

Vi håller en digital träff för nya medlemmar igen 

22 februari kl. 18.30-19.30. Såväl du som är helt ny 

lotta som du som är lotta sedan ett par år tillbaka 

är välkommen att vara med. Du kommer att få 

träffa vår kårchef, vice kårchef och 

utbildningslotta vid detta tillfälle. Passa på att 

ställa dina frågor till oss under träffen. Anmäl dig 

till kårmailen senast 18 februari ifall du vill vara 

med på denna träff. Länk skickas ut efter anmälan. 

 

 

Plikt – vad händer vid krig och höjd beredskap? 

Stockholms flyglottakår anordnar en föreläsning 

som vår kårchef Annelie håller i den 23 februari  

kl. 18.30-20.00. Vad innebär totalförsvarsplikt och 

vad händer i händelse av krig och höjd beredskap? 

OBS! Anmälan görs senast 20 februari till: 

stockholmsflyglottakar@svenskalottakaren.se 

 

 

Digital lottakunskap del 1 och 2 

9 och 16 mars kl. 18.00-20.30 genomförs en digital 

lottakunskap. Vill du veta mer om vår organisation 

och vad det innebär att vara lotta, så är detta 

webbkursen för dig. Observera att webbkursen är 

i två delar, så du bör vara med vid båda tillfällena. 

Anmäl dig till kårmailen senast 1 mars. Länk 

skickas ut efter att anmälningstiden har löpt ut. 

Kursen hålls av vår kårchef Annelie. 

 

 

Packa din krislåda! 

Välkommen på webbföreläsningen ”Packa din 

krislåda” den 24 mars kl. 18.00-19.30 via Zoom. 

Lina Sigurdh från Uppsala lottakår kommer att 

hålla i denna digitala kurs. Vi får då veta mer om 

vad vi behöver packa ned i vår krislåda därhemma 

och annat som kan vara bra att tänka på.  

 

 

 

OBS! Din anmälan ska mailas in senast 14 mars till 

vår kårmail och därefter får du länken. 

 

 

Hotbilder 

Vår kårchef Annelie har arbetat med 

krisberedskap i många år och berättar här för oss 

om olika hotbilder som finns. Vilka hot har vi att 

hantera? Du får svar på detta 21 april kl. 18.00-

20.00, men har även möjlighet att ställa frågor. 

Anmäl dig till kårmailen senast 14 april, så får du 

länk till föreläsningen skickad till dig därefter. 

 

 

Tipspromenad 

Styrelsen planerar för att ha en tipspromenad i 

maj. Datum är dock inte spikat i dagsläget, mer 

information mailas ut till er medlemmar framöver. 

 

 

Sommaravslutning med picknick 

Vi planerar att genomföra en sommaravslutning 

den 21 juni. Förhoppningsvis kan det bli en 

sommarpicknick där vi äntligen kan träffas fysiskt 

och få ha en trivsam gemenskap tillsammans. Vi 

återkommer med mer information. 

 

mailto:stockholmsflyglottakar@svenskalottakaren.se
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Träff för nya medlemmar 22 februari  

 

”Plikt – vad händer vid krig och höjd beredskap?” 23 februari 

 

Kårstämma i digitalt format 2 mars 

 

Digital lottakunskap 9 och 16 mars 

 

”Packa din krislåda” 24 mars 

 

”Hotbilder” 21 april 

 

Daglediga lottor sökes till AG Daglediga – häng med på dagtid och kom 

med förslag på vad du vill göra! 

 

Unga eldsjälar sökes till arbetsgruppen AG Ungdom – var med och 

utveckla vår ungdomsverksamhet! 

 

Gör en insats – bli vaccinationsvärd!  

 

Anmäl ditt intresse till kårmailen. 

 

Mailadress till Uppsala lottakår: 

uppsala@svenskalottakaren.se 

 

 

      

Ansvarig utgivare: Uppsala lottakår, styrelsen/AG Kommunikation 

Text: Lotta Nyström, Annelie Jansson samt bidrag av Eva-Karin Brodin  

till avsnittet AG Daglediga. 

Layout och redigering: Lotta Nyström 
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Bilder är lånade från Svenska Lottakårens bildbank och är bilder som Uppsala lottakår har tillåtelse att använda i 

våra kommunikationskanaler. 

 

 


