
   

 

 

KÅRCHEFEN HAR ORDET  
Hej alla Lottavänner,  

Då är sommaren äntligen här med för många 

ledighet från jobb och skola. Men för oss som är 

lottor innebär det också ofta att det är dags att gå 

på kurs med nya kunskaper, erfarenheter och 

upplevelser. Men framförallt nya vänner från hela 

landet. Eller kanske jobba som instruktör på någon 

utbildning där man ofta får lära sig nya saker av 

deltagarna. Att dela med av sina kunskaper och 

erfarenheter är en hörnsten i vår verksamhet. 

Kunskap är makt sa Frances Bacon för mer än 400 

år sedan. 1900-tals filosofen Michel Foucault tar 

steget längre och säger att det inte bara är 

kunskap som ger makt utan makt ger också 

kunskap. Hur man än förhåller sig till frågan så är 

kunskap viktig för oss som individer men också 

som grupp. Kunskap ger oftast självförtroende, 

självinsikt och är en vital del i vår utveckling som 

individ och som organisation.  

Med kunskap stärker vi oss själva, stärker 

samhället och kan också stärka andra. I en osäker 

tid med en osäker omvärld är kunskap extra viktig 

för att kunna motstå bl.a. informationspåverkan 

av olika slag. Att allt som skrivs i medier eller på 

sociala medier inte är sant vet vi alla om, men vad 

man kanske inte tänker på att det kan vara 

vanligare än man tror med informationspåverkan 

och man måste hela tiden värdera informationen 

och källan till informationen. Detta är särskilt 

viktigt inför höstens val. Den svenska demokratin 

är ett av våra grundläggande värden som är värd 

att skydda, men även vår yttrande- och tryckfrihet 

och andra fri- och rättigheter vi har. 

I din hand eller på din skärm håller/ser du nu 

Uppsala lottakårs kårblad för sommaren 2022. 

Sedan vi gav ut förra kårbladet under januari i år 

har det hunnit hända mycket. Sedan årsskiftet har 

vi nästan fördubblat vårt medlemsantal i kåren 

vilket är jätteroligt även om orsaken bakom inte är 

särskilt rolig utan tvärtom. Rysslands invasion av 

Ukraina som startade den 24 februari har fått oss 

alla att fundera över frågor som försvar, 

demokrati, försörjning – och på det mer 

personliga planet – hur kommer jag och min familj 

klara oss om något skulle hända här? Även 

hemberedskapen hamnade i fokus i våra medier. 

Som medlem i Uppsala lottakår och Svenska 

Lottakåren har man stor möjlighet att stödja och 

hjälpa till om något skulle hända på olika sätt. I 

Uppsala lottakår har vi en tradition av att hjälpa 

till antingen via kåren direkt eller via andra 

organisationer som exempelvis Röda korset. När vi 

stödjer samhället så har vi oftast en 

uppdragsgivare. I dagarna har kåren skrivit under 

en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen i Uppsala 

län där vi ska stödja dem vid kriser och ytterst krig. 

Mer information finns längre fram i nyhetsbrevet. 

För er som kommer att finnas kvar i stan med 

omnejd under sommaren kanske ni vill hitta ut i 

Uppsala tillsammans med mig. 

Med en tillönskan om en riktigt skön sommar! 

Hälsningar 

Annelie Jansson, Kårchef 

      5 JUNI 2022 
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AG UNGDOM 
Unga eldsjälar finns, men vill bli fler! 

 

Är du mellan 15-26 år och 

medlem i lottakåren? Se hit! 

 

AG Ungdom är en grupp som 

har startats som ett steg i 

kårens ungdomsarbete. Det är 

redan några unga lottor som 

har gått med i AG Ungdom, 

men de vill gärna bli fler.  

 

Isabella är en av tjejerna som 

är med i AG Ungdom. Hon är 

21 år och flyttade från 

Göteborg till Uppsala för att 

plugga precis innan pandemin 

bröt ut. Isabella blev medlem i 

Uppsala lottakår under 

pandemin och hoppas nu på 

att fler unga lottor vill göra 

henne sällskap i AG Ungdom.  

 

Här kommer en hälsning från 

Isabella till våra unga lottor:  

 

”När jag gick med i Lottakåren 

befann vi oss mitt under 

pandemin och ingen kunde 

träffas. Men nu börjar saker 

äntligen att hända inom 

kåren.  

 

Vi har planer på att starta upp 

en ungdomsgrupp inom kåren 

där vi har möjligheten att 

anordna träffar med andra 

unga lottor. Några exempel 

vad ungdomsgruppen kan göra 

är att hålla tjejkvällar, 

träningspass eller att packa sin 

egna krislåda.  

 

Om du är intresserad av att 

träffa andra ungdomar, få hitta 

på roliga aktiviteter eller vill 

vara med och påverka det som 

vi gör i AG Ungdom så maila 

ditt intresse till kåren: 

uppsala@svenskalottakaren.se 

 

Välkommen till AG Ungdom! 

Hälsningar Isabella” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationaldagen 6 juni  

Gå med i festtåget med fanor och 

musik från Kungsträdgården till 

Skansen. Föreningar, företag, 

frivilliga försvarsorganisationer 

och enskilda kommer att delta, 

även Svenska Lottakåren. När vi 

kommer fram till Skansen finns 

det möjlighet att delta i 

festligheterna vid Sollidenscenen. 

Vi träffas i Kungsträdgården kl 

16.00. Festtåget startar 16.30 och 

tar ca 45 minuter till Skansen. Vill 

du inte gå i festtåget kan du heja 

på oss längs Strandvägen! 

Anmälan är ett måste med 

anledning av säkerhetsnivån kring 

arrangemanget. Är du intresserad 

att delta i festtåget och på 

Skansen, hör av dig omgående till 

Östermalms lottakår på 

ostermalm@svenskalottakaren.se  

 

Påverkanstorg och riksstämma 

Vill du vara åhörare under 

påverkanstorgen 22 och 23 

oktober samt vid riksstämman 12 

november? Anmäl dig till kåren 

senast 22 juli och ange vilka 

tillfällen du vill vara med på. 

 

Lottatröja 

Är du intresserad av att köpa en t-

shirt med lottatryck? Vi har tänkt 

göra en sambeställning från 

kåren. Kika in på Lottashoppen för 

att se färger och storlekar, maila 

därefter oss på kårmailen vilken 

färg och storlek du vill beställa.

 

mailto:ostermalm@svenskalottakaren.se
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SIDAN 3: INTERVJU MED HANNA – CIVIL STABSASSISTENT/REGISTRATORSASSISTENT    
Text: Maria Bäärhielm 

 

Som relativt ny lotta funderar jag en hel del på om 

jag ska utbilda mig till något via Lottakåren - och i 

så fall till vad. Så jag är full av nyfikenhet när jag en 

molnig fredagseftermiddag i maj får möjlighet att 

prata med Hanna Karpmyr. Hanna är medlem i 

Uppsala lottakår sedan 2019 och är en av dem 

som återstartade kåren efter dess mångåriga 

törnrosasömn. ”Jag övervägde först att gå den 

militära vägen” berättar Hanna, ”men av olika skäl 

valde jag slutligen att utbilda mig till civil 

stabsassistent först, och sedan har jag nog gått 

samtliga utbildningar som finns att gå om man är 

civil stabsassistent”. 

 

Hanna är nu med i Stabspoolen och har en 

överenskommelse om att hon kan ställa upp som 

stabsassistent eller registratorsassistent vid en 

myndighet som söker stöd vid en kris. Registrator 

är en funktion som finns vid alla myndigheter. Som 

registrator i en stab under en kris har du ansvaret 

för diarieföring, dvs. registrering av den 

information som går in och går ut, och för att 

skapa struktur i informationsarbetet.  

 

 
 

Hanna har ett stort intresse för demokratiska 

frågor och vi talar en del om behovet av att bevara 

och upprätthålla yttrandefrihet och 

offentlighetsprincipen. Även vid en kris ska, i den 

demokrati som Sverige är, offentlighetsprincipen 

upprätthållas. Det innebär att om en person begär 

att ett dokument ska utlämnas, så ska 

dokumenten bli utlämnade, såvida det inte råder 

sekretess kring innehållet i dokumenten. En sådan 

situation kan exempelvis uppstå om en journalist 

vill granska krishanteringen vid en myndighet. ”I 

en sådan situation har en registrator en viktig 

roll”, framhåller Hanna, ”då registratorn ska ha 

kännedom om lagar och regler som styr 

offentlighetsprincipen och då vara delaktig i att 

offentlighetsprincipen efterlevs”.  

 

Vi talar vidare om de utbildningar Hanna gått och 

om den fortbildning man får genom den årliga 

Stabspoolskonferensen. ”Vad krävs”, undrar jag, 

”för att kunna tillgodogöra sig utbildningen till 

registrator, när man väl är civil stabsassistent”? 

Hanna säger att en person som är intresserad och 

nyfiken kan absolut finna en roll i krisberedskapen 

i samhället. För registratorsrollen kan det vara en 

fördel om man har en viss vana vid att skapa 

struktur och är serviceinriktad.  

 

Efter vårt samtal kommer jag att tänka på att 

Försvarsmakten i olika sammanhang använt sig av 

uttrycket ”Värt att försvara” för att beskriva 

anledningen till behovet av ett försvar – Sverige 

och det svenska samhället är värda att försvara. 

Som civil stabsassistent, likväl som i rollen som 

registrator under en kris, deltar man inte i det 

militära försvaret. Däremot visar arbetet man 

utför på att de demokratiska principer som styr 

samhället, som t.ex. offentlighetsprincipen, är 

värda att bevara och försvara, även vid en kris. 

Värt att försvara - värt att bevara! 
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UTBILDNINGSLOTTAN INFORMERAR 
Svenska Lottakåren har till uppgift att utbilda 

stabsassistenter och fältkockar till Hemvärnet, 

men ska även utbilda civila stabsassistenter till 

Stabspoolen. Är du intresserad av att utbilda dig, 

så kan du läsa på om avtalsutbildningarna på 

www.svenskalottakaren.se och se där vad som kan 

passa dig. Om du fortfarande känner dig lite 

osäker på vad som passar dig efter att ha läst på 

om utbildningarna på hemsidan, så ger jag dig 

gärna vägledning. Hör av dig till kårmailen i så fall.  

 

Det finns en del saker att tänka på vad gäller 

utbildning till avtal. Innan du söker kurserna till din 

avtalsutbildning, så ska du först ha fått en 

utbildningsplan upprättad. Så när du vet vad du 

vill utbilda dig till kontaktar du mig på kårmailen, 

så gör vi en utbildningsplan tillsammans. För att 

skriva ett avtal med Hemvärnet eller Stabspoolen 

är det viktigt att du inte redan är krigsplacerad i 

ditt arbete.  

 

Du bör även fundera över hur ditt livspussel ser ut. 

Har du möjlighet att utbilda dig inom det 

närmaste och påföljande året? Kan du som vill gå 

militära spåret vara borta på avtalsutbildning två 

veckor i sträck? Tillåter ditt arbete/dina studier att 

du åker på övningar för att uppfylla ditt avtal eller 

att du åker iväg för att tjänstgöra vid höjd 

beredskap? Du kan därför behöva föra en dialog 

med din arbetsgivare om dina planer på att 

utbilda dig till avtal. 

 

           
 

I två års tid påverkades ju våra avtalsutbildningar 

av pandemin genom inställda kurstillfällen. Då fick 

många lottor sina avtalsutbildningar uppskjutna 

och fick stå i kö till kurserna. När vi äntligen 

började komma ikapp, skedde återigen en 

omvälvande händelse i världen som påverkar även 

oss. Så är det något en lotta som vill utbilda sig till 

avtal behöver utrusta sig med så är det tålamod 

och en medvetenhet om att det kan ta tid innan 

hon är färdigutbildad.  

 

I samband med invasionen av Ukraina ökade inte 

bara antalet medlemmar i Svenska Lottakåren, 

utan antalet sökande till avtalsutbildningarna 

ökade även avsevärt. Under våren har det med 

andra ord varit hög tillströmning. Detta innebär 

att det tyvärr kan bli en lång kö till såväl 

utbildningsplatser som stabsassistentbefattningar. 

För de lottor som väljer det militära spåret kan det 

även innebära att säkerhetsprövningen tar lite 

längre tid än vanligt.  

 

 

               
               Fältkockar behövs just nu! 

 

Även om det är kö till vissa utbildningar och 

befattningar, så har vi glädjande nog två nya 

avtalsutbildningar i startgroparna. Vi kommer nu 

påbörja rekrytering till ”stabsstöd till Länsstyrelsen 

i Uppsala län” (läs mer på nästa sida). En 

avtalsutbildning för stabsassistent Flygvapnet är 

också på gång. Mer information om denna 

avtalsutbildning kommer, så håll utkik i mailen och 

på vår hemsida framöver.  

 

Hör gärna av dig till kårmailen om du har frågor 

om utbildningar eller är redo för att upprätta en 

utbildningsplan. Jag svarar så fort jag kan, men då 

det är många som vill utbilda sig ber jag om 

förståelse för att svaret kan dröja lite.  

 

Hälsningar Lotta,  

utbildningslotta i Uppsala lottakår
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EFTERLYSES: INTRESSERADE AV ATT BLI STABS-STÖD TILL LÄNSSTYRELSEN I 
UPPSALA LÄN
Uppsala lottakår har fått i uppdrag att rekrytera 

stabsstöd till Länsstyrelsen i Uppsala län. Vi söker 

dig som är intresserad av att utbilda dig till civil 

stabsassistent och skriva avtal med Länsstyrelsen 

för tjänstgöring vid större kriser i länet eller under 

höjd beredskap.  

 

Kravprofil:  

Du ska tycka att det är roligt och stimulerande att 

hjälpa till med olika administrativa och praktiska 

arbetsuppgifter. Du är inte rädd för att hugga i och 

göra vad som behövs för att lösa de uppgifter som 

uppkommer, ingen uppgift är för liten eller 

obetydlig. Du klarar av att arbeta under tidvis 

tidspress. Du är noggrann och gillar att arbeta med 

andra, men klarar även av att arbeta själv.  

 

Du måste kunna få godkännande av din 

arbetsgivare att lämna ditt arbete för att stödja 

Länsstyrelsen vid en större händelse som berör  

 

länet ibland med mycket kort varsel. Du får inte 

vara krigsplacerad eller ianspråktagen på annat 

sätt för uppgifter inom totalförsvaret. Du behöver 

kunna tala och skriva bra svenska och engelska. Du 

måste vara svensk medborgare och godkänna att 

genomgå en säkerhetsprövning. Du måste vara 

medlem i Uppsala lottakår/annan lottakår och bör 

vara boende i Uppsala län eller nära länsgränsen i 

intilliggande län. 

 

Uppdraget kan innebära långa arbetspass i delvis 

stökig miljö både under fältliknande förhållande, 

men även i temporära upprättade lokaler som 

exempelvis i en sporthall eller i kontorsmiljö. Du 

kan vara på fötterna (stående/gående) under ett 

helt arbetspass upp till 12-14 timmar. 

 

Preliminär utbildningsgång: Lottakunskap, 

Ledarskap idag, Stabsassistent civil, Krisberedskap, 

Ledarskap – min roll i staben, 

Befattningsutbildning hos Länsstyrelsen, 

Utbildning i Radiak och Utbildning i 

radiokommunikationssystemet RAKEL 

 

Låter det som intressant hör av dig till kåren via 

vår mail uppsala@svenskalottakaren.se och anmäl 

ditt intresse.

FLYGDAGEN 27/8: 
Vill du vara med och visa upp vår lottakår? 

Flygdagen är ett populärt event som brukar dra 

många tusentals besökare. I år går Flygdagen av 

stapeln lördagen den 27 augusti på F16/Ärna. 

Flygdagen är ett ypperligt tillfälle för oss att visa 

upp vår lottakår och ger oss även chansen att 

kunna rekrytera fler medlemmar. Därför behöver 

vi lottor som vill vara med och berätta om vår 

verksamhet för besökare under Flygdagen. 

 

Uppsala lottakår kommer att tillsammans med 

andra lottakårer bemanna två tält. Tälten 

bemannas mellan kl. 08.00-18.00. Räkna med att 

ett pass är tre timmar. 

Du behöver inte ha uniform eller våra profilkläder 

för att vara med, men lottor som har uniform eller 

profilkläder får gärna klä sig i dessa. Övriga 

kommer att få ha på sig kårens rosa reflexväst. 

Mat och dryck finns att köpa på området, men ett 

tips är att ha med dig vatten och något lätt att äta 

för matköerna kan vara långa. 

 

Vill du vara med på Flygdagen? I så fall behöver vi 

din anmälan till kårmailen snarast med namn och 

mailadress, sista anmälningsdag är 10 juni. 

 

 

mailto:uppsala@svenskalottakaren.se
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KÅRAKTIVITETER 
Rapport från vårens aktiviteter 
Vi har under våren haft ett par digitala träffar för 

nya medlemmar. De nya lottorna fick då en hel del 

information, men passade även på att ställa frågor 

till vår kårchef och vice kårchef. I mars hade vi en 

digital lottakunskap, där de deltagande lottorna 

fick sig organisationskunskap till livs. 

 

Vi har också haft några webbföreläsningar som 

med tanke på omvärldsläget visade sig bli väldigt 

viktiga och aktuella ämnen under denna vår. 

Stockholms flyglottakår anordnade föreläsningen 

”Plikt – vad händer vid krig och höjd beredskap?”, 

där vår kårchef Annelie berättade om vad 

totalförsvarsplikt innebär och vad som händer i 

händelse av krig och höjd beredskap. Inte så 

många timmar senare invaderades Ukraina. En 

månad senare genomfördes ”Packa din krislåda”. 

Efter en allmän diskussion om samhällskriser och 

krisberedskap guidade Lina lottorna om vad som 

är bra att packa ned i krislådan därhemma.  

 

       
 

På webbföreläsningen ”Hotbilder” berättade vår 

kårchef Annelie om olika hotbilder som finns och 

vilka hot vi har att hantera. Annelie har arbetat 

med krisberedskap i många år och betonade  

vikten av att vara medveten om vad man delar och 

informerar om, särskilt på sociala medier/internet. 

Verkligen högaktuellt ämne. Med tanke på 

omvärldsläget körde vi även en ny omgång av 

”Plikt – vad händer vid krig och höjd beredskap?”. 

 

I maj genomfördes en tipspromenad med lotta-

tema. Det var en inspirerande kväll med ett glatt 

gäng som vid fikat efteråt hade bra diskussioner 

om lottakåren och vad vi kan bidra med.  

 
                Foto: Ulrika Forslund 

 

Sommaravslutning 21/6 
Vi kommer att ha en sommarpicknick där Uppsalas 

lottor kan ha en trevlig sommaravslutning 

tillsammans i Vasaparken den 21 juni med start kl. 

18.00. Kubbspel och trivsel utlovas. Ta med egen 

picknick och något att sitta på. Har du inte fått 

kårens rosa reflexväst, så har du möjlighet att få 

en helt gratis på sommaravslutningen. Anmäl 

gärna till kårmailen att du vill vara med på vår 

sommarpicknick. 

 

Hitta ut med Annelie i sommar 
Ni som är kvar i stan hela eller delar av sommaren, 

häng på och hitta ut tillsammans med vår kårchef 

Annelie. Upplev och upptäck din omgivning! 

Tillsammans går vi ut och letar checkpoints i stads- 

och skogsmiljö med hjälp av karta eller med hjälp 

av karta eller vägvisning i app. Vill du lära dig 

grunderna i orientering, läsa karta och använda 

kompass så kommer Annelie hjälpa dig med det – 

något som den blivande militära eller civila 

stabsassistenten kommer ha nytta av.  

 

Du behöver ha tillgång till karta, cykel, vätska och 

en klädsel anpassad till skog och mark samt väder. 

Tänk på att skydda dig mot fästingar och mygg. 

Första tillfället ses vi 18/6 kl. 09.30 vid Cirkel K-

macken på Svartbäcksgatan och denna gång 

behövs ingen cykel. Ytterligare datum är: 27/6, 

12/7, 21/7, 29/7, 2/8, 8/8, 17/8, 3/9 och 11/9. 

Mer information om tider och startplatser för 

dessa tillfällen kommer i separat mail.



   

 

             

 

 

Nationaldagsfirande 6 juni – tåga från Kungsträdgården till Skansen. 

Anmäl dig omgående till Östermalms lottakår! 

 

Sommaravslutning med picknick, kubbspel och trivsel 21 juni kl. 18.00 i 

Vasaparken. Anmäl dig gärna till kårmailen. 

 

Flygdagen 27/8 – var med och visa upp Uppsala lottakår! Anmäl ditt 

intresse till kårmailen senast 10 juni  

 

Hitta ut med Annelie - 18/6, 27/6, 12/7, 21/7, 29/7, 2/8, 8/8, 17/8, 3/9 

och 11/9. Håll utkik för mer information. 

 

Åhörare vid påverkanstorg 22/10 och 23/10 samt vid Riksstämman 

12/11 – anmäl dig till kårmailen senast 22 juli 

 

Unga eldsjälar sökes till AG Ungdom – var med och utveckla vår 

ungdomsverksamhet! 

 

Efterlyses – stabsstöd till Länsstyrelsen! Vill du gå denna 

avtalsutbildning? Hör av dig till kårmailen. 

 

Vill du beställa en lottatröja (t-shirt)? Meddela oss storlek och färg, 

så gör vi en sambeställning från kåren. 

 

Mailadress till Uppsala lottakår: 

uppsala@svenskalottakaren.se 

 

Text: Lotta Nyström, Annelie Jansson och Maria Bäärhielm samt bidrag av Isabella Lind  

till avsnittet AG Ungdom. 

Layout och redigering: Lotta Nyström  
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