
   

 

 

KÅRCHEFEN HAR ORDET  
Hej alla glada Lottor, då står vi framför en 

händelserik höst. Vi har en hel del utbildningar, 

föreläsningar och aktiviteter planerade för hösten. 

Dessa hittar ni längre fram i kårbladet. 

Svenska Lottakårens grund bygger på 

demokrati. Vi är en medlemsorganisation där alla 

medlemmar har rätt att komma till tals och få säga 

sin mening. Det kan man göra på olika sätt, genom 

att exempelvis maila åsikter, synpunkter och 

önskemål till kårmailen eller genom att skriva 

motioner till kårstämman eller Riksstämman. Vi 

tar gemensamma beslut i frågor på riksstämma, 

kårstämma eller via de styrelser som på 

demokratisk väg tillsätts på de olika stämmorna. 

Demokrati är inget självklart, utan är något vi 

alla måste stå upp för och värna. Ingrepp och 

inskränkningar i demokratin är lätt att göra. Här 

har vi alla en roll, såväl organisation som individ, 

att stå upp för demokratin. Att få uttrycka sina 

åsikter fritt är inte självklart i alla demokratier, 

inte ens i Sverige. Tryckfrihetsförordningen och 

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar detta.  

Att få uttrycka våra åsikter utan att de styrande 

kan ge oss repressalier som fängelsestraff är något 

som är av stor vikt att bevara. Även om det ibland 

kan tyckas vara idiotiska åsikter som någon 

framför och propagerar för. Det är just det som är 

fina i det hela att alla får framföra sina åsikter hur 

knäppa de än kan te sig för andra som kanske 

tycker något helt annat – och det är det som är 

grunden för en stark demokrati.  

Snart hålls det allmänna val här i Sverige där 

alla röstberättigade har möjlighet att utnyttja sin 

demokratiska rättighet och rösta för vilka partier 

och individer vi vill ska representera oss i 

kommunfullmäktige, regionfullmäktige och 

riksdagen. En chans att göra din röst hörd. Under 

hösten kommer även vår organisation att hålla 

Riksstämma, där vi ska välja representanter som 

ska styra och leda vår organisation.  

Varje kår inom Svenska Lottakåren ska enligt 

stadgarna genomföra en kårstämma varje år innan 

mars månads utgång. Kårstämman är kårens 

högsta beslutande organ. På kårstämman inriktas 

kårens verksamhet och en styrelse väljs. Som 

enskild medlem kan du skriva motioner om sådant 

du vill att kåren ska hantera, vilken verksamhet 

styrelsen ska driva eller vilka förändringar du vill 

se inom kåren. Motioner ska skickas in senast två 

veckor innan kårstämman för att kunna behandlas 

på kårstämman. Kallelse skickas ut senast tre 

veckor innan kårstämman för att den ska vara 

”behörigen sammankallad”. 

För att kunna utnyttja sina demokratiska 

rättigheter så behöver man ha kunskap om dem 

och om hur saker fungerar. Flera av våra 

kåraktiviteter handlar om att öka kunskapen, 

exempelvis organisationskunskap. Passa på att 

skriva in datumen i era kalendrar för våra 

kåraktiviteter. Anmäl er gärna direkt, så ses vi i 

höst! 

Hälsningar  

Annelie Jansson, Kårchef

      9 SEPTEMBER 2022 
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Krisberedskapsveckan v. 39 
Text: Lotta Nyström 

 

Krisberedskapsveckan hålls årligen vecka 39 och 

genomförs i år 26 september till 2 oktober. Temat 

för 2022 är mat och det innefattar exempelvis 

livsmedelsförsörjning. I händelse av kristider är 

det av stor vikt att vi kan säkra en god 

livsmedelsförsörjning. I kölvattnet av pandemin, 

det försämrade säkerhetspolitiska läget, ökade el- 

och bränslekostnader samt ökade matpriser har 

ett behov av en livsmedelsberedskap uppstått. 

 

Under pandemin bunkrade många inledningsvis 

toapapper och duschkräm, men även till stor del 

livsmedel i form av främst konserver. Svenskarna 

visade sig överlag ta till sig tipsen om att 

införskaffa sig ett ”matförråd” till sin krislåda, 

innehållandes matvaror som skulle kunna räcka i 

två veckor i händelse av kris. Det finns dock mer 

än konserver som du kan skaffa i matväg till din 

krislåda, t.ex. pasta, mjöl, hårt bröd, linser och 

oljor. Nötter, frön, proteinbars, torkad frukt och 

choklad är också goda energikällor. Tänk även på 

att ha tillgång till dricksvatten, så tappa upp 

dricksvatten i dunkar eller petflaskor som du 

sedan förvarar mörkt och svalt eller i frysen. 

 

              

                

Att skapa ett matförråd till sin krislåda, att odla 

grönsaker själv, att hjälpa grannen att handla hem 

mat, att köpa närproducerat/ekologiskt eller att 

samlas för att äta mat tillsammans kan vara olika 

sätt att tänka kring temat mat, matberedskap och 

livsmedelsförsörjning. Du är en del av Sveriges 

beredskap – vad kan du göra för att bidra till 

livsmedelsberedskapen?  

 

         

 

Uppsala lottakår kommer under årets 

krisberedskapsvecka att genomföra några 

aktiviteter där du kan få tips om vad du kan göra 

för att bidra till livsmedelsberedskapen. Under 

krisberedskapsveckan kommer Lina från Uppsala 

lottakår att hålla i föreläsningen ”Packa din egen 

krislåda” preliminärt inplanerat till 1 oktober. Där 

kan du få matnyttiga tips på vad du bör tänka på. 

Håll utkik på vår hemsida och våra sociala medier 

för mer information. Vidare har Uppsala kommuns 

beredskapssamordnare bjudit in Uppsala lottakår 

till att stå i Stadshuset 28 september. Kårstyrelsen 

kommer därför att finnas där under dagen och 

besvara frågor från allmänheten.  

 

Du kan även vara med på två digitala föreläsningar 

om livsmedelsförsörjning och 

dricksvattenförsörjning vid höjd beredskap. 

Föreläsningen ”Livsmedelsförsörjning vid höjd 

beredskap” hålls 27 september kl. 18.30-20.00 och 

föreläsningen ”Dricksvattenförsörjning vid höjd 

beredskap” hålls 29 september kl. 18.30-20.00. 

Anmälan sker senast den 25 maj till: 

stockholmsflyglottakar@svenskalottakaren.se och 

länken till mötet skickas ut någon dag innan. 

mailto:stockholmsflyglottakar@svenskalottakaren.se
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Sidan 3:   FÄLTKOCK – ATT LAGA MAT ÅT 

SOLDATERNA ÄR EN VIKTIG UPPGIFT!  
Text: Lotta Nyström 

Historiskt sett har lottorna haft 

till uppgift att sköta förplägnad 

åt militären, dvs. att laga mat 

och bespisa soldater. Tidigare 

hette det förplägnadslotta, men 

numera kallas befattningen för 

fältkock. Jag har intervjuat fältkocken Bitte om hur 

hon ser på sin utbildningstid och på sin 

fältkocksbefattning. Bitte har varit ute på övningar 

i över tio år nu och stortrivs som fältkock. Hon vet 

att hon har en viktig uppgift att se till att 

soldaterna får mat och därmed energi till att orka 

göra sina uppgifter.  

 

Tidigt i ungdomen hade Bitte ett intresse för 

Försvarsmakten och ville gärna göra värnplikten. 

Det var inte så många tjejer som gjorde lumpen 

och folk i hennes omgivning fick tyvärr henne att 

tro att hon inte skulle klara av det. Bitte la därför 

denna dröm på hyllan. Så småningom fick Bitte 

höra talas om fältkocksbefattningen av en kompis 

som var fältkock i Hemvärnet. Då Bitte har haft ett 

intresse för matlagning, så tänkte hon att då får 

det bli det – hon skulle bli fältkock i Hemvärnet! 

Bitte gick i samma veva med i Uppsala lottakår. 

 

Fältkocksutbildningen inleds med en två veckor 

lång grundläggande soldatutbildning, GU-F. När 

Bitte gick denna utbildning pågick den bara i en 

vecka och benämndes totalförsvarsutbildning, 

TFU-G. Det var en hektisk utbildning med mycket 

som skulle läras in på kort tid. Därför skrev många 

på utvärderingen att den bör istället vara i två 

veckor. Så blev det framöver. Under TFU-G:n fick 

Bitte gå med på en rundvandring ute i fält och fick 

se kok, stab m.m. Koket kände hon sig genast 

hemma i och det verkade även mest intressant av 

de stationer hon såg. Det var i övrigt väldigt 

lärorikt och långa dagar med vapentjänst, 

sjukvård, exercis, förläggningstjänst m.m. Vissa 

moment var inte så lätta, men då fanns det alltid 

andra i gruppen som kunde hjälpa till. Man 

stöttade varandra och det var en god gemenskap.  

 

Grundkursen GK Fältkock var också intressant och 

lärorik. Det fanns mycket att lära sig om hur allt 

fungerar i koket, hur man beräknar mängder, osv. 

Det förekom fysiska moment som lyft av grytor, 

kartonger med livsmedel, etc. Då är det viktigt att 

tänka på ergonomin och hur man lyfter rätt, vilket 

Bitte fick lära sig mer om under grundkursen. Det 

ingick även ett ”fystest”, dvs. löpning på 2 km. 

                                                    

Det var roligt på utbildningen enligt Bitte. De hade 

en bra gemenskap under grundkursen, där man 

peppade och stöttade varandra. Efter grundkursen 

gick Bitte Vinterutbildning fältkock, där hon fick 

lära sig att laga mat under 

vinterförhållanden. Sedan gjorde 

Bitte Hemvärnets HV-intro. Bitte 

har också gått en kurs i 

specialkoster, så att hon kan laga 

mat åt soldater med specialkost.  

 

Att komma ut på övning var först nervöst och lite 

stressande, men Bitte fick ihop kunskaperna på ett 

annat sätt i ”skarpt läge” jämfört med under 

utbildningsmomenten. Det blev mer begripligt då, 

särskilt genom att få använda sina teoretiska 

kunskaper i praktiken. Det roliga med att vara 

igång som fältkock är att veta att man ser till att 

soldaterna blir mätta och nöjda, att man blir 

uppskattad för det man gör, att få vara ute i 

naturen samt att få känna att man gör en insats 

och är en del av Totalförsvaret.  

 

Har du intresse för 

matlagning och vill utvecklas 

som person, så bli fältkock, 

uppmanar Bitte. Det finns 

behov av fler fältkockar, man kan aldrig vara för 

många, enligt henne. Hon fortsätter:”Kom och var 

med och ha roligt tillsammans i koket! Man kliver 

upp tidigt och lägger sig sent, för det ska göras 

frukost, lunch, middag och kvällsmål, men jag 

ångrar inte att jag blev fältkock. Just för att det är 

så roligt, givande och utmanande samt att man 

växer som person, träffar nya människor och har 

en god gemenskap i Hemvärnet”.  

Att vara fältkock och laga mat i fält är en viktig 

uppgift. Så sök till fältkock – du behövs! 
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AG UNGDOM 
Häng med våra unglottor! 

 

I förra medlemsbladet berättade vi om att vi har 

startat AG Ungdom. Det är en grupp för unga 

lottor. Isabella, Elsa och Ester håller i gruppen. 

Framöver kommer en presentation av dem att 

läggas upp på vår hemsida/sociala medier. Håll 

utkik! 

 

Du som är lotta och är mellan 15-26 år – häng med 

i AG Ungdom. Vill du träffa andra unglottor och få 

hitta på roliga aktiviteter? Vill du ha tjejkvällar, 

köra ett träningspass tillsammans eller lära dig 

något som t.ex. hur du packar din egna krislåda 

eller lagar vegetarisk mat? Har du andra idéer på 

vad du skulle vilja göra tillsammans med andra 

unga lottor? Kom gärna med förslag, för det här är 

en grupp där du som ung lotta kan få möjlighet att 

göra saker som intresserar dig tillsammans med 

andra unglottor. 

 

AG Ungdom har nyligen startat en Facebook-sida, 

ULU (Ung lotta i Uppsala). Kika gärna in där! Maila 

ditt intresse att vara med i ungdomsgruppen till 

kårens mail: uppsala@svenskalottakaren.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIKSSTÄMMA 12 NOVEMBER 
Text: Annelie Jansson 

I november genomför vår organisations högsta 

beslutande organ Riksstämma. På Riksstämman 

diskuteras frågor som rör vår organisations 

framtid och hur vi vill utveckla den. På stämman 

väljs också de representanter som ska styra vår 

organisation och leda den löpande verksamheten. 

En rikslottachef utses och en styrelse tillsätts 

(Lottaöverstyrelsen).  

 

På Riksstämman tas också beslut om de 

motioner som har skickats in av lottakårer och 

enskilda medlemmar. Sista dag för att skicka 

motioner har dock i skrivande stund redan 

passerats. Uppsala lottakår är med på 

Riksstämman och representeras av kårchefen och 

vice kårchefen. Om någon av dem inte kan vara 

med träder en vald ersättare in.  Dessa 

representanter utsågs på vår kårstämma.  

 

Framöver kommer en intervju göras med 

kårchef Annelie där hon berättar mer om 

Riksstämman. Artikeln kommer att läggas ut på 

kårens hemsida. Håll utkik!
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RAPPORT FRÅN FLYGDAGEN 27/8: 
Text: Lotta Nyström 

Ett stort och varmt tack till dig som var med och 

visade upp Uppsala och Stockholms lottakårer 

under Flygdagen på Ärna! Vi hade i förväg sett 

Flygdagen som ett ypperligt tillfälle att visa upp 

vår lottakår och att det skulle ge oss chansen att 

kunna rekrytera fler medlemmar. Precis så blev 

det. Vi fick nämligen en stor respons och det 

visades ett stort intresse från allmänheten. Det 

ledde även till att vi nu har fått nya medlemmar.  

 

Flygdagen är en folkfest och högtidsdag för 

flygintresserade. Det beräknas ha kommit 

närmare 190 000 besökare till Ärna på årets 

Flygdag. Många Uppsalabor hade anammat 

uppmaningen om att låta bilen stå och istället 

cykla, gå eller ta gratisbussen till Ärna. Dock blev 

det dessvärre timslånga bilköer till och från 

Flygdagen. Köerna ringlade sig även långa under 

hela dagen för dem som ville köpa mat och dryck. 

Så det blev tyvärr en del köande för många. 

 

Bortsett från köerna gavs 

chansen att se många olika 

typer av militära och civila 

flygplan och helikoptrar uppe 

i luften. Vi fick se fantastiska 

flyguppvisningar. Team 50 flög med fyra gula och 

ett blått SK 50-plan, ett segelflygplan svävade 

sirligt till vackra panflöjtstoner, fyra finska piloter i 

gruppen Midnight Hawks flög i snygga formationer 

med sina Hawk-plan och ett par Black Hawk-

helikoptrar flög in och landsatte en styrka. Utöver 

att vi kunde se våra svenska jaktflygplan, så gick 

det inte heller att undgå att höra när Draken, 

Viggen och Jas 39 var uppe i luften.  

 

V kunde även få se en del flygplan ståendes på 

marken, t.ex. DC-3-planet Daisy, det svenska 

transportflygplanet Hercules och den amerikanska 

motsvarigheten Boeing C-17, 

ett radarplan samt de tyska 

Eurofighterplanen Tornado 

och Typhoon.  

 

Morgonens väder ledde till att flygprogrammet 

startade en timme senare och att flygplanen flög 

lite lägre än brukligt. Väderprognosen hade 

förvarnat om regn och molnigt väder under hela 

dagen, men vädergudarna valde dock att vara med 

oss i övrigt under dagen. Under eftermiddagen 

tittade även solen oväntat fram.  

 

Vi lottor – däribland Hanna 

och Ester som ses här på 

bilden – fick träffa 

allmänheten och hade 

möjlighet att rekrytera fler 

kvinnor till vår organisation. 

Många var såklart på Flygdagen enbart för att se 

flyguppvisningarna, men en hel del besökare kom 

också förbi vårt tält. En utav besökarna vid 

Lottornas tält var flygflottiljchefen Pernille Undén. 

Vi är glada för att hon tog sig tid och att hon 

visade stort intresse för vår organisation. Vi är 

givetvis även glada för att så många andra visade 

intresse för Svenska Lottakåren och vår lottakår.  

 

Många unga tjejer var intresserade av Svenska 

Lottakåren, vilket visar på vikten av att Uppsala 

lottakår framöver satsar på ungdomsarbetet. Att 

vi har startat en ungdomsgrupp i kåren är därför 

ett viktigt steg i den riktningen. Det kom även 

ungdomar från brittiska 

RAF (Royal Air Force) på 

besök vid vårt tält. De var 

iförda sina blå uniformer 

och det var kul att få se. 

 

Även lokala och utsocknes lottor letade sig fram 

till vårt tält. En lotta från Göteborg kom fram och 

hälsade systerligt och vi hade en trevlig pratstund 

oss lottor emellan. Trots att hon var långväga 

hemifrån, så kände hon sig hemma när hon fick 

syn på vårt tält och fick prata med en annan lotta. 

Det här är nog lite av vad lottaandan handlar om – 

vi var två främlingar som möttes på Flygdagen, 

men det kändes ändå som att vi som lottor var 

systrar, oavsett var någonstans i Sverige vi bor och 

att vi aldrig tidigare hade mötts.  
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KÅRAKTIVITETER 
 

 

Svenska lottans dag 10 september 

Vi firar Svenska lottans dag med att samlas vid 

Röbo utegym för att spela frisbeegolf tillsammans 

mellan kl. 10.30-12.30. Vi avslutar gemensamt 

med medhavd lunch. Har du egen frisbee tar du 

med den, annars finns det att låna. Väl mött! 

 

Hitta ut med Annelie 11 september 
Det här är den stora dagen för val till riksdag, 

region och kommun, men det är även sista tillfället 

med ”Hitta ut med Annelie”. Ta med dig cykeln till 

parkeringen vid Lilla Djurgården i Vilan kl. 10.00. 

Annelie kommer att ta med er runt till Lunsen, 

Nåntuna, Sävja och Vilan. Tänk på att ha kläder för 

rådande väder, ta med vattenflaska och gör din 

upptäckslusta redo. 

 

Informationskväll 13 september 
Är du ny medlem i Uppsala lottakår? Välkommen 

på en digital informationsträff kl. 18.00-19.00. 

Anmäl dig omgående till kårmailen om du vill vara 

med, men inte har anmält dig ännu, så hinner du 

få länken skickad till dig. 

 

Föreläsningar v. 39 
Som nämnt i avsnittet om Krisberedskapsveckan 

kommer föreläsningen ”Livsmedelsförsörjning vid 

höjd beredskap” att hållas 27 september med 

start kl. 18.30 och föreläsningen 

”Dricksvattenförsörjning vid höjd beredskap” hålls 

29 september med start kl. 18.30. Förmodligen 

kommer ”Packa din krislåda” att hållas 1 oktober. 

Dessa föreläsningar ingår som aktiviteter under 

Krisberedskapsveckan. 

 

Organisationskunskap 11 oktober 
Vi kommer att genomföra en digital lottakunskap 

11 oktober kl. 18.00-21.00.  Det är en bra kurs att 

ha med sig som ny medlem eller att genomföra i 

väntan på sin avtalsutbildning.  Anmäl dig till 

kårmailen. 

 

Fika med styrelsen 19 oktober 
Vi samlas på Günterska hovkonditoriet på Östra 

Ågatan kl. 17.30. Passa på att ställa frågor till 

styrelsen och mingla med oss och andra lottor. 

 

Föreläsningar 1 november och 1 december 
1 november håller vi föreläsningen ”Svensk 

beredskap – hur fungerar det?” kl. 18.00-20.00. 

1 december kl. 18.00-19.30 genomför vi en ny 

omgång av ”Plikt – vad är det?”. Håll utkik för mer 

information framöver. 

 

Glöggmingel 14 december 
Förra året blev vi tyvärr tvungna att ställa in 

glöggminglet pga. rådande omständigheter, men 

nu håller vi tummarna för att det ska vara 

genomförbart i år. Så vi hoppas att du vill komma 

och glöggmingla med oss kl. 18.00-20.00. Mer info 

kommer att skickas ut närmare.



   

 

             

  

 

 

Mailadress till Uppsala lottakår: 

uppsala@svenskalottakaren.se 
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