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Det här är Svenska Lottakåren
Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden organisation för
kvinnor som drivs av engagemanget att vara med och bygga ett säkrare, tryggare och
robustare samhälle, både nationellt och internationellt.

Sedan 1924 har Svenska Lottakåren stått för folkförankring och uppslutning kring hur vi
tillsammans skapar ett säkrare samhälle. Ytterst är vi bärare av varför frågor som fred,
demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Svenska Lottakåren informerar, rekryterar och utbildar idag för militära insatser och
krisberedskap.

Uppdrag
Svenska Lottakåren arbetar med uppdrag från olika myndigheter där vi sammantaget
bidrar till att öka uthålligheten i samhället vid påfrestningar och kriser. Här kan du läsa
om några av våra samarbeten.

För Försvarsmakten utbildar Svenska Lottakåren för militära frivilligavtal inom
exempelvis ledningsstöd, luftstridssamverkan och underrättelse.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbildar vi kontinuerligt
medlemmar som kan verka som ledningsstöds- och kommunikationsresurser i händelse
av situationer där samhällets ordinarie funktioner är hårt ansatta och behöver stöttning.

I samarbete med Blå Stjärnan och Bilkåren bistår vi Strålsäkerhetsmyndigheten med
utbildade och övade verksamhetsledare och provtagare av betesgräs.

Svenska Lottakåren bistår Post- och telestyrelsen med lottor som ingår i Nationella
telesamverkansgruppen.

Många lottor är också utbildade och övade deltagare i frivilliga resursgrupper runt om i
landets kommuner.

Utbildning
Svenska Lottakåren har en omfattande utbildningsverksamhet varje år. Inom ramen för
organisationens uppdrag handlar det om grundutbildningar, vidareutbildningar,
ledarskapsutbildningar och instruktörsutbildningar.
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Svenska Lottakåren erbjuder också organisationens funktionärer utbildningar som
stärker dem i sina ideella åtaganden.

Vi erbjuder också mervärdesutbildningar till medlemmar inom ledarskap och personlig
utveckling.

Ungdomsverksamhet
Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet syftar till att under upplevelsebaserade
former ge en förståelse för hur samhället fungerar med särskilt fokus och inblick i
försvars- och säkerhetspolitiska frågor. För att nå ut till unga som nödvändigtvis inte har
någon relation till eller intresse för säkerhetsfrågor tror vi på ett mångfacetterat utbud
som når ett bredare spektra av individer. Därför samarbetar vi också med
organisationer som Fryshuset och Scouterna där den omedelbara kopplingen till
exempelvis den militära verksamheten inte finns.

Bland våra ungdomsutbildningar finns tjejlägret ”Trotsa motståndet” och utbildningar
inom mänskliga rättigheter.

Ögat – mot sexuellt våld i krig och konflikter
Svenska Lottakåren har sedan 2003 verkat för att synliggöra systematiskt sexuellt våld
som vapen i krig och konflikter.

Arbetet utgår från FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960 om kvinnor, fred och
säkerhet. Dessa resolutioner tar bland annat upp vikten av kvinnors närvaro och
deltagande i det fredsbyggande arbetet efter en konflikt och för att bygga hållbara
demokratiska nationer.

Ögat, som också säljs som nål, har blivit vår symbol för att vi inte blundar. Intäkterna
från försäljningen går oavkortat vidare till UN Womens verksamhet i krigs- och
konfliktdrabbade länder där sexuellt våld är vanligt förekommande.

Organisationsuppbyggnad
Den enskilda lottan är medlem i en lottakår. Alla lottakårer ingår i Riksförbundet
Sveriges lottakårer. Lottakårerna samarbetar genom nätverk. Vid utgången av 2011
hade Svenska Lottakåren 6 892 medlemmar och 169 lokala lottakårer.

Alla kvinnor som är folkbokförda i Sverige och har fyllt 15 år är välkomna som
medlemmar.
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Riksstämman, som sammanträder vartannat år, är organisationens högsta beslutande
organ. Vid stämman väljs rikslottachefen som tillika är ordförande i överstyrelsen samt
ledamöter till överstyrelsen. Beslut tas också om budget och verksamhetsinriktning för
de kommande två åren.

Överstyrelsen, som är organisationens högsta beslutande organ mellan riksstämmorna,
sammanträder minst fyra gånger per år. Överstyrelsens presidium består av
rikslottachefen, de två vice styrelseordförandena samt generalsekreteraren.

Överstyrelsen och presidiet assisteras i sitt arbete av ett kansli med åtta anställda.
Kansliet arbetar bland annat med utbildningsverksamhet, kommunikation, ekonomi och
övrig administration och är behjälpliga i kontakter med andra organisationer,
myndigheter, råd och nämnder.
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Rikslottachefen har ordet
Svenska Lottakåren består av kvinnor i alla åldrar som vill bidra till att skapa ett tryggare
och robustare samhälle, antingen med ett aktivt engagemang eller med passivt stöd i
form av en medlemsavgift.

I vår organisation hittar du 15-åriga tjejer som lyriska kommer hem efter tjejläger där de
i sin egen takt fått utmana sig själva och trotsa motståndet. Du hittar medelålders
kvinnor med halvvuxna barn som nu fått tid till sig själva och ett eget engagemang och
som då väljer att spendera sin egen fritid i fältkoken som kockar, nere i de hemliga
bergrummen som luftstridslottor eller ute på övningar med Strålsäkerhetsmyndigheten.
Du hittar genuina eldsjälar på funktionärsuppdrag, de som gör hela kårverksamheten
möjlig och du hittar unga drivna kvinnor mitt i karriären som har hittat mervärdet i att
dessutom jobba som instruktör i Svenska Lottakåren.

Jag skulle kunna fortsätta listan. I Svenska Lottakåren hittar du ett genomsnitt av den
kvinnliga befolkningen i det här landet. Men inte vilket genomsnitt som helst. Du hittar
dem som har tagit ställning och vill vara med och bygga ett säkert samhälle.

I din hand håller du vår samlade berättelse om vad vi gjorde 2011. Fast de bästa
berättelserna står varje medlem själv för. Fråga nästa gång du träffar en lotta!
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Svenska Lottakåren i siffror
Antal kårer per län:
Blekinge // 4
Dalarna // 13
Gotland // 1
Gävleborg // 7
Halland // 4
Jämtland // 5
Jönköping // 10
Kalmar // 7
Kronoberg // 2
Norrbotten // 11
Skåne // 24
Stockholm // 19
Södermanland // 7
Uppsala // 3
Värmland // 4
Västerbotten // 7
Västernorrland // 9
Västmanland // 2
Västra Götaland // 24
Örebro // 1
Östergötland // 5

Antal lottakårer: 169
Antal medlemmar: 6 892
Antal nya lottor: 363

Åldersfördelning
15-30 år: 9,1 % (580 st)
31-50 år: 27,7 % (1 758 st)
51-70 år: 37,9 % (2 407 st)
71 år ->: 25,3 % (1 608 st)
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Ögat
Svenska Lottakåren har sedan 2003 verkat för att synliggöra och bekämpa
systematiska våldtäkter och sexuellt våld som vapen i krig och konflikter. Vi vill fästa
uppmärksamhet på kvinnors utsatthet i kris- och krigsdrabbade områden och visa på de
förödande konsekvenser som det får för hela samhället i allmänhet och för kvinnor som
utsatts i synnerhet. Genom att skapa opinion i ämnet och öka kunskapen om att sexuellt
våld används runt om i världen som en systematisk metod i krigföring, vill vi belysa
vikten av att kvinnors medverkan i fredsbevarande insatser både civilt och militärt är en
mycket viktig del i freds- och demokratiprocessen.

I vårt arbete utgår vi från FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960. Dessa resolutioner tar
bland annat upp vikten av kvinnors närvaro och deltagande i det fredsbyggande arbetet
efter en konflikt.

Under 2011 gav Svenska Lottakåren finansiellt stöd till Marika Grieshels film
”Wallströms resolution” som handlar om FN:s särskilda sändebud Margot Wallström och
hennes engagerade arbete för dessa frågor. Margot Wallströms arbete i FN har
resulterat i resolution 1960. Resolutionen ger för första gången säkerhetsrådet
mandatet att namnge förövarna till sexuellt våld i konflikt – Naming and Shaming. Detta
gör det möjligt att erkänna sexuellt våld som ett allvarligt brott mot de mänskliga
rättigheterna och internationell lag.

Svenska Lottakåren sprider också information och skapar dialog genom vår egen
hemsida där vi informerar och inbjuder till engagemang i frågan.

Svenska Lottakåren fortsätter insamlingen och låter försäljningen oavkortat gå till
utsatta kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo.

Detta är ett steg på vägen att i någon mån bidra till att minska lidandet.
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Utbildning och uppdrag
Utbildning av frivilliga är grunden i Svenska Lottakårens verksamhet. Svenska Lottakåren erbjuder militära utbildningar och krisberedskapsutbildningar, på både centrala
skolor och andra utbildningsplatser.

Avtalsutbildningen genomförs i samverkan mellan organisationens företrädare och
militära respektive civila myndighetsföreträdare. Utbildningsuppdrag ges av Försvarsmakten till Svenska Lottakåren efter samverkan med Försvarsmaktens regionala och
centrala företrädare, och utbildningarna genomförs på förband och utbildningsgrupper
över hela landet på ett flertal utbildningsorter. Krisberedskapsuppdragen erhålls genom
samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Utbildningarna riktar sig till lottor och andra frivilliga som är medlemmar i olika frivilliga
försvarsorganisationer. Som instruktörer medverkar såväl lottor som andra
organisationers instruktörer och myndigheternas specialister.

Inom Svenska Lottakårens utbildningsverksamhet intar sedan många år de militära
utbildningarna en central plats. Organisationens medlemmar känner stort ansvar för att
erhålla ny och bibehålla redan uppnådd kompetens. De kunskaper som lottor erhåller
gör dem väl förberedda för tjänstgöring inom såväl armén, marinen, flygvapnet och
hemvärnet, som för tjänstgöring som förstärkningspersonal vid någon av landets civila
myndigheter. Under senare år har hemvärnsuppdraget kommit att inta en allt mer
central plats i utbildnings- och bemanningsverksamheten.

Att stödja samhället genom tillskott av frivilliga resurser är en viktig del av Svenska
Lottakårens engagemang. Svenska Lottakåren är en attraktiv organisation som kan
erbjuda sina medlemmar särskild kompetens efter genomgången utbildning för
krisberedskapsuppdrag. Möjligheten att göra en insats för samhället lockar också nya
medlemmar. Lottorna tycker att utbildningarna är intressanta, och utbildningarna är
mycket uppskattade. Medlemmarna anser att dessa utbildningar även stärker dem som
samhällsmedborgare, och de ser fram emot att ta ytterligare ett steg i sitt engagemang i
samhällets krisberedskap.

Militär utbildning
Svenska Lottakårens största utbildningsinsats görs för Försvarsmaktens räkning i syfte
att bemanna befattningar i hemvärnet och i Försvarsmaktens övriga organisation.
Lottakåren genomför grundläggande soldatutbildning, befattningsutbildning och
utbildning av instruktörer. Lottakårens utbildningar vänder sig till såväl lottor som
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medlemmar från andra frivilliga försvarsorganisationer. Även Försvarsmaktens egen
personal kan i mån av plats beredas kvalitativ utbildning för sina respektive funktioner.
Lottor kan också genomföra kurser som anordnas av andra frivilliga försvarsorganisationer.

Vid de centrala utbildningarna utbildades 350 frivilliga under året. Utbildningen
genomfördes i Boden, Halmstad, Kungsängen, Såtenäs, Umeå, Uppsala och vid
sommarskolorna i Karlskrona och Revingehed.

Den nya grundutbildningen i ledningsstöd ger ett ökat stöd för Försvarsmakten och dess
internationella uppdrag. Kursen är även en merit för dem som söker utlandsuppdrag.
Den nya underrättelsetjänstutbildningen behåller sin attraktivitet.

Svenska Lottakårens instruktörer har ett starkt engagemang vilket är en förutsättning för
utbildningsframgångarna. Genom ett engagerat arbete har många av instruktörerna
bidragit till utveckling och modernisering av Svenska Lottakårens utbildningar.

Många lottor bibehöll och uppdaterade sina teoretiska och praktiska kunskaper genom
deltagande i många övningar. Bland annat utgör lottor ett stort och uppskattat inslag vid
genomförandet av de internationella övningarna CJSE och Viking.

Instruktörer
Instruktörer utgör en grundpelare i all utbildningsverksamhet. Varje år nyutbildas och
vidareutbildas Svenska Lottakårens instruktörer tillsammans med deltagare från andra
frivilliga försvarsorganisationer. De har en grund i en militär frivilligbefattning eller
utbildning för andra uppdrag för samhället. Efter pedagogik- och ledarskapsutbildningar
gör de en värdefull insats på både frivillig- och medlemsutbildningarna.

Lottor kan efter utbildning och med erfarenhet även inneha positioner som kurschefer
samt skolchefer och biträdande skolchefer vid frivilligutbildning runt om i landet. På sin
plats i skolledningarna är dessa lottor Svenska Lottakårens representanter och bidrar till
både kvalitet och effektivitet samt till trivseln på skolorna. 51 lottor har på olika sätt
utbildat sig för sin roll som instruktör, bland annat till kurschef och till kompletterande
instruktörskompetenser så som utbildning i Försvarsmaktens värdegrund.

I likhet med tidigare år har kompletteringsutbildning för instruktörer genomförts i form av
instruktörskonferens. Detta har skett i samverkan med Flygvapenföreningarnas
Riksförbund (FVRF). Konferenserna ger tillfälle till kompetensutveckling, kunskapspåbyggnad samt informations- och erfarenhetsutbyte.
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Under året har fem instruktörer kunnat erbjudas förmånen att genomföra en mycket
uppskattad pedagogisk utbildning ledd av Rikspolisstyrelsen, RPS.

Utvecklingsarbete
I de för alla frivilliga försvarsorganisationer gemensamma arbetsgrupper som utvecklar
utbildningar och verksamhetsområden finns Svenska Lottakåren representerad. Ett
antal erfarna medlemmar med instruktörskompetens och mångårig erfarenhet deltar
varje år i detta angelägna arbete och bidrar med lottakompetens i det viktiga
utvecklingsarbetet. Under året har det viktiga utvecklingsarbetet fortsatt. Nya krav,
arbetssätt och ny materiel innebär att de militära utbildningsplanerna även detta år har
blivit föremål för revideringar.

Utbildningarna för förplägnadstjänsten har genomgått en översyn med omfattande
revideringar.

Sedan Svenska Lottakåren tilldelades huvudmannaskapet för ledarskapsutbildningarna
har ett omfattande utvecklingsarbete pågått. I detta arbete har såväl egna medlemmar
som medlemmar från andra frivilligorganisationer deltagit liksom representanter från
Militärhögskolan i Halmstad. Dessa utvecklingsprojekt avses resultera i försöksutbildningar nästa år. Under kommande år blir andra huvudmannaskapsområden
föremål för ytterligare revideringar.

Ungdomsutbildning
Svenska Lottakåren rekryterar aktivt nya medlemmar i åldern 15-18 år. Organisationens
traditionellt viktigaste utbildning för denna målgrupp har varit Rookie-kursen, som
genomförs på militära skolor under sju dagar. 2011 genomförde 13 unga flickor
utbildningen som ger en stabil ingång i lottalivet samtidigt som den är lärorik och
stimulerande.

Under året genomfördes det populära tjejlägret på Gotland. Även denna utbildning riktar
sig till flickor i åldrarna 15-18 år, och temat är Trotsa motståndet. Tjejlägren, som är ett
stående inslag i Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet, är mycket uppskattade och
är ett av många sätt för Svenska Lottakåren att attrahera unga kvinnor till Försvarsmakten. 18 flickor deltog i utbildningen som var väldigt uppskattad. Att Svenska
Lottakåren når rätt målgrupp visar sig bland annat genom att flickorna uttryckte ett
mycket starkt intresse för en framtid i Försvarsmakten.

Tjejläger, annan ungdomsverksamhet som Svenska Lottakåren erbjuder samt Rookieeller GU-F-kurs gör Svenska Lottakårens unga medlemmar väl förberedda för ett aktivt
engagemang inom Försvarsmakten.
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Internationell verksamhet
International Staff Assistent Course (IntSAC) genomfördes vid två tillfällen på Swedint
med stor anslutning av aktiva lottor. Kursen är även öppen för medlemmar i andra
frivilliga försvarsorganisationer. Även under 2011 deltog personal från Försvarsmakten i
utbildningen. De som deltar får en värdefull internationell stabsutbildning samtidigt som
de utgör ett stöd för den stora internationella stabsofficerskursen.

De viktigaste internationella övningarna är Combined Joint Staff Exercise, CJSE och
Viking. I dessa övningar medverkar många lottor. Genom att delta i engelskspråkiga
utbildningar och övningar får fler lottor inblick i och erfarenhet av den internationella
militära verksamheten och motiveras att söka till Försvarsmaktens missioner utomlands.
Svenska Lottakåren ser det som en naturlig utveckling att göra en översyn och
utveckling av även de internationella utbildningarna.

Uppemot ett femtiotal lottor har under året varit engagerade i internationell verksamhet
av olika slag. Då varken Försvarsmakten eller MSB registrerar medlemskap i frivillig
försvarsorganisation vid ansökan till internationell tjänstgöring kan det handla om
betydligt fler medlemmar som varit engagerade. Arbetsuppgifterna har varit av skiftande
karaktär såsom stabstjänst, sjukvårdstjänst och minröjning.

Krisberedskapsuppdrag
Svenska Lottakåren har under flera år fått uppdraget att utbilda frivilliga för
krisberedskap. Uppdraget ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Syftet med dessa uppdrag är att stödja bland andra kommuners och länsstyrelsers
egen beredskapsorganisation genom att ytterligare kompetent personal tillförs på frivillig
basis för särskilda uppdrag samt för att tjänstgöra som förstärkningspersonal. Det är
särskilt viktigt att Svenska Lottakårens medlemmar kan bidra till att stärka den ordinarie
verksamhetens uthållighet, något som är möjligt genom samhällsmedborgarnas frivilliga
engagemang. Uppdragen genomförs enligt direktiv från MSB så vitt gäller innehåll,
målgrupp och lokalisering.

Lottor medför till sina krisberedskapsuppdrag också de kunskaper de fått genom andra
utbildningar och genom yrkeserfarenhet. Många gånger har de dessutom tidigare
militära utbildningar och erfarenheter, vilket är något som kommer väl till pass i
engagemanget för samhällets krishantering.

En värdefull del av utbildningarna handlar om stabsarbete och kriskommunikation.
Deltagarna utbildas för att kunna ingå i krisledningsnämnders och ledningscentralers
stabsarbete och hjälpa till med kriskommunikation vid extraordinära händelser. Även
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2011 har medlemmarna erbjudits möjlighet att genomföra centrala kurser för den
krisberedskapsverksamheten. I kurserna Samhällsskydd och beredskap deltog 17
lottor. Dessutom har Svenska Lottakårens medlemmar genomfört regionala och lokala
utbildningar för krisberedskapsengagemang som anordnats av andra organisationer,
främst inom ramen för frivilliga resursgrupper, FRG.

Svenska Lottakåren behåller uppdraget inom det strategiskt viktiga telekomområdet för
Post- och telestyrelsen. Lottor vidareutbildas inom myndigheten och deltar i för hela
riket viktiga övningar. För den unika verksamheten har fyra lottor tecknat avtal och
deltar årligen i övningar och vidareutbildning.

Uppdraget att stärka landets strålsäkerhet fortsätter. Den årliga utbildningskonferensen
på Strålsäkerhetsmyndigheten i mars gav deltagarna många intressanta kunskaper och
en dialog med myndigheten som leder till ökad effektivitet i provtagningsverksamheten.
Årets informationsmöte var förlagt till den 12 mars, samma dag som den omfattande
kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, vilket präglade dagen och gav en extra
påminnelse om vikten av den svenska provtagarorganisationens effektivitet och
pålitlighet.

Med Svenska Lottakåren som huvudman genomförs SSM-uppdraget i samverkan med
Svenska Blå Stjärnan och Bilkåren och omfattar de län där SSM vill ha provtagningsverksamhet. Provtagaruppdraget för SSM har under året utökats till att omfatta även
Västra Götaland. Full bemanning kommer att uppnås inom en överblickbar framtid.

I syfte att kunna öka möjligheterna för lottor att vara verksamma på
krisberedskapsområdet har utredningsarbete pågått rörande hemberedskap. En
utbildning riktad till allmänheten har utarbetats och även en instruktörsutbildning i
samma ämne finns klar. Resultatet av detta arbete kommer dock inte att ses förrän
kommande år.

MSB stod som värd för den årliga internationella katastrofövningen Barents Rescue.
Svenska Lottakåren hade uppdraget att bistå med stabs- och underrättelselottor. 13
lottor deltog i övningen som varade fem dygn.

Svenska Lottakårens egen utbildning
Den egna medlemsutbildningen är ett värdefullt komplement till all övrig utbildning. Det
finns ett stort intresse för Svenska Lottakårens utbildningar för medlemmar och
funktionärer. Det har varit fler sökande än det funnits platser på flera av årets
utbildningar. Till följd av sena återbud har ändå inte alla kurser genomförts med fullt
antal deltagare.
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Demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga värden som Svenska Lottakåren värnar
och har särskild utbildning i, varav den ena för unga medlemmar i åldern 15-18 år. Det
är viktigt för Svenska Lottakåren att engagera fler unga för dessa viktiga värden. De
yngre medlemmarna har även erbjudits särskild ledarskapsutbildning.

Som ett steg till ett avtal genomfördes kursen Samhällsskydd och beredskap på
Älvkarleö herrgård. Att herrgården är en viktig plats för Svenska Lottakåren märks
genom att medlemmarna uppskattar att få gå utbildningar på organisationens eget
utbildningscentrum där de känner sig hemma.

Liksom tidigare genomför kårer runt om i landet utbildning i form av studiecirklar och
andra aktiviteter som exempelvis studiebesök för att på detta sätt hjälpa medlemmarna
att kanalisera sitt samhällsintresse. Sammanlagt deltog 3 822 lottor i någon sådan
aktivitet.

13

Information och rekrytering
Information om samhällets säkerhet
Folkförankring av försvars- och beredskapsfrågor är självklart något som ligger
organisationen varmt om hjärtat och är också något som möjliggörs genom
lottakårernas geografiska spridning och lokala förankring i samhället. Svenska
Lottakåren arbetar aktivt med att informera om frågor som berör samhällets säkerhet,
om hur man skapar en god beredskap på hemmaplan men även om hur Sverige arbetar
med olika fredsbevarande och fredsbyggande insatser utomlands. Informationstillfällena
skapas dels av de lokala lottakårerna där målgruppen kan vara medlemmar eller
externa, men enskilda lottor är också aktiva som föreläsare externt på skolor,
arbetsplatser och i andra forum där de är efterfrågade.

Rekryteringskampanj 2011
2011 rekryterade Svenska Lottakåren med budskapet ”Betydande händelser tar inte
hänsyn – Svenska Lottakåren vet”. Syftet var att för nya och potentiella medlemmar visa
på behovet av en organisation som Lottakåren när samhället utsätts för påfrestningar,
och vad man som medlem själv kan bidra med genom att utbilda sig för olika insatser. I
broschyren beskrivs organisationens verksamhets- och utbildningsutbud.

Kampanjens tryckta material omfattade broschyr, affisch, vykort och flyer. Kampanjen
fanns även på Svenska Lottakårens egen hemsida och på Svenska Lottakårens
Facebooksida.

Lottakårerna och alla medlemmar kunde utan kostnad beställa materialet för vidare
användning i sina rekryteringsaktiviteter. Lottakårerna kunde även ansöka om ett
finansiellt rekryteringsbidrag för extra kostsamma insatser.

Kampanjen syntes i rikstäckande media primärt riktad mot unga studerande kvinnor.
Annonser återfanns i exempelvis Studentguiden, Studentmagasinet, Metro Student och
Piraja. Gratisvykort fanns också runt om i landet på caféer och restauranger, och
affischer fanns uppsatta på många av landets universitet och högskolor. Annonsering
skedde också på Facebook.

www.svenskalottakaren.se och sociala medier
Svenska Lottakårens hemsida uppdaterades kontinuerligt under året med artiklar,
nyheter, projekt, utbildningar och lottaberättelser. Facebooksidan uppdaterades också
kontinuerligt och bland annat lanserades kampanjen ”Betydande händelser tar inte
hänsyn” där. Under året lades också en rad nyproducerade filmklipp ut på Svenska
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Lottakårens Youtubekanal. Klippen, som filmades 2010, återfinns också på
utbildningssidorna på organisationens hemsida.

Respekt, demokrati, självkänsla – värt att försvara?
På det temat lanserades under året en särskild ungdomsbroschyr som berättar om
Svenska Lottakårens ungdomsutbud. Organisationen rekryterade också aktivt på
Facebook med information om våra ungdomsutbildningar. En särskild sida på
www.svenskalottakaren.se informerade också i samband med Facebooksatsningen om
årets ungdomsutbildningar.

Lottanytt
Lottanytt är Svenska Lottakårens medlemstidning som utkommer till alla medlemmar
och prenumeranter fyra gånger varje år. Tidningen speglar organisationens verksamhet,
uppmuntrar till engagemang och berättar om händelser och människor som är aktuella
och intressanta.

Här följer en kortfattad beskrivning av varje nummers innehåll under året.

Nummer ett handlade till största del om Svenska Lottakårens militära utbildningsutbud,
framför allt för att beskriva och informera om sommarens kurser. Tidningen mötte en
fältkock, en luftstridssamverkanslotta, en ledningsstödslotta, en bevakningslotta och en
instruktör. Riksförbundets nya ordförande Åsa Lindestam och den nyvalda
överstyrelsen presenterades, och forskarna Wilhelm Agrell och Fia Sundevall berättade
om sin syn på svenskt försvar och kvinnornas roll i det.

I nummer två hängde Lottanytt med på Viking 11, en stor militär internationell övning
där flera lottor deltog, och på storövningen SAMÖ i regi av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, där många lottor deltog i sin roll som aktiva i frivilliga
resursgrupper. Lottanytt träffade också, som ett led i den pågående insamlingen Ögat,
Margot Wallström och hon berättade för tidningen om sin roll som FN:s sändebud mot
sexuellt våld i krig och konflikter. Numret beskrev också filmen ”Wallströms resolution”
vilken Svenska Lottakåren varit med och stöttat och som finns tillgänglig för alla kårer
att beställa. Numret bjöd också på artiklar om en av Lottakårens eldsjälar på
funktionärspost och om en ny, ung lotta som fick berätta om vad som lockat henne till
Lottakåren. Det nya samarbetet med Fryshuset beskrevs, tips och trix ur
funktionärssynpunkt för den nya hemsidan togs upp och det påbörjade arbetet med att
ta fram en tydlig värdegrund för organisationen presenterades. I det här numret hade
också seriestrippen Fältliv, som ritas av en lotta, urpremiär.
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Nummer tre bjöd på många berättelser och bilder från sommarens utbildningar. Bland
andra tjejlägret Trotsa motståndet på Gotland, Rookiekursen, fältkocksutbildningen och
soldatutbildningen GU-F. Numret berättade om den nya utbildningen Military Weekend
och om det fortsatta jobbet med att ta fram en värdegrund. En av Fryshusets eldsjälar,
och nyblivna lottan, Raisa Lång Velazco berättade om samarbetet med Fryshuset och
tidningen var på plats på Ung08 där flera lottor fanns med och rekryterade. Begreppet
huvudmannaskap reddes också ut i en artikel.

Nummer fyra berättade om Växalägret för unga lottor, om den fortsatta Ögatinsamlingen och några tips på hur man kan prata om ämnet, om Lottakårens uppdrag
för Strålsäkerhetsmyndigheten och om hur man blir instruktör. Tidningen tog också upp
den kommande fältkockskampanjen och träffade flera kockar som fick beskriva sin
vardag i koket och lanserade en den nya serien Önskereportaget där medlemmar får
önska vad de vill läsa om. Den här gången handlade önskereportaget om en nytänd
funktionär.

Kommunikation via communityn på hemsidan
Svenska Lottakårens community på organisationens hemsida möjliggör en
direktkommunikation med alla medlemmar som har ett konto i communityn. Målgrupper
för utskicken är primärt funktionärer, instruktörer och ”vanliga” medlemmar. Under året
användes möjligheten kontinuerligt av det centrala kansliet samt av lottakårer.

Kårbrev
Rikslottachefens kårbrev tar upp aktuella händelser som är av särskild vikt för
funktionärer att känna till. Brevet skickas hem till alla aktiva funktionärer i
organisationens kårer. Någon vecka senare publiceras det digitalt för alla medlemmar.
Under året skickades tre brev ut.

Medlemsvård
Att aktivt arbeta med medlemsvårdande insatser i en ideell organisation är viktigt.
Förutom utbildningsmöjligheter och uppdragsåtaganden är gemenskap och känsla av
tillhörighet ofta de mervärden som gör att man förnyar sitt medlemskap ett år till. Därför
är medlemsvård en viktig del av det ideella arbete som utförs i organisationens kårer.
Det kan handla om aktiviteter som anordnas för olika åldersgrupper eller gemensamma
satsningar för alla medlemmar i kåren. Kårträffar, studiebesök, studiecirklar och andra
lokala aktiviteter genomfördes under året runt om i landet. Aktiviteter som dessa är
viktiga för gemenskapen och ger den enskilda medlemmen inspiration och idéer om hur
man kan utvecklas vidare i sitt arbete i, men även utanför, organisationen.
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Älvkarleö herrgård
Älvkarleö herrgård ligger i Älvkarleby vid Dalälven söder om Gävle. Herrgården har
disponerats av Svenska Lottakåren för utbildningsverksamhet sedan 1952 och varit i
organisationens ägo sedan 1960-talet. Anläggningen har 65 bäddar, fyra konferensrum,
sex grupprum, lärarrum och stora allmänna utrymmen i form av salonger och
sällskapsrum.

Ledning
Styrelsen för Älvkarleö herrgård ansvarar för verksamheten, medan herrgårdens
löpande angelägenheter sköts av en anställd intendent. Styrelsen är organisatoriskt
underställd Svenska Lottakårens överstyrelse som man regelbundet rapporterar till.
Styrelsen består av en ordförande och fyra ledamöter. Till styrelsen adjungeras
intendenten och en personalrepresentant. Styrelsen har under året haft fyra
protokollförda sammanträden.

Verksamhet och beläggning
Omsättningen ökade med cirka 5 % 2011 jämfört med år 2010 och redovisar ett positivt
resultat. Utöver Lottakårens kurs- och konferensverksamhet har herrgården under året
arrangerat bröllopsfester, födelsedagsfester och golfweekends. Bland de stadigt
återkommande gästerna återfinns kommunerna i Älvkarleby, Gävle, Tierp, Östhammar
och Uppsala samt Gävle och Uppsala Landsting, Sandvik AB, Vattenfall, Svenska
Betonginstitutet, Institutionen för medicin (Akis), SLU Uppsala, högskolor, statliga
myndigheter och olika enheter från Försvarsmakten.

Marknadsföring
Marknadsföring har skett via de lokala tidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad,
Upplands nyheter, Vallonbruken i Uppland, Turismakademin Uppsala, Svensk
Golfguide, Kyrksajten, sverigeresor.se och konferens.nu.

Byggnader och underhåll
Under året har löpande underhåll genomförts. Matsalen har renoverats med nya
tapeter, gardiner och kristallkronor och parkettgolvet har slipats. I konferenslokalen på
mellanvåningen har parkettgolvet slipats. Alla fönster i herrgården, Tamm och Tottie har
tätats. En ny restaurangugn har köpts in till köket. De gamla elradiatorerna i Arkivet har
bytts ut mot nya och i personaldelen har det kompletterats med nya radiatorer.
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Parken och utomhusmiljön
Utöver underhåll som hör årstiderna till har en stor gammal björk har tagits ned utanför
garaget. Det ordinarie parkarbetet har dels utförts av egen personal, extra personal och
i samarbete med Tierps lottakår och Inagården.

Personal
På Älvkarleö herrgård fanns 2011 åtta anställda och extra personal vid behov.

Gåvor
Älvkarleö herrgård tar tacksamt emot de penninggåvor som kommer från olika lottakårer
och enskilda medlemmar. Gåvorna bidrar till olika inköp i syfte att förbättra, förnya och
underhålla Älvkarleö herrgård.
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Vår organisation
Svenska Lottakårens beskyddare
H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Hedersledamöter
Fru Magnuson, Prinsessan Christina
Gunhild Bolander, f d ordförande i riksförbundet
Nini Engstrand, f d rikslottachef
Elisabeth Falkemo, f d rikslottachef
Eva Flyborg, f d ordförande i riksförbundet
Liv Lindholm, f d förbundslottachef
Marianne af Malmborg, f d rikslottachef
Alice Trolle Wachtmeister, f d rikslottachef
Margareta af Ugglas, f d ordförande i riksförbundet

Valda ledamöter
Åsa Lindestam, riksförbundets ordförande, Söderhamns lottakår

Överstyrelsen, ordinarie ledamöter
Annette Rihagen, ordförande och rikslottachef, Strängnäs lottakår
Monica Bergquist, vice ordförande, Stockholms marinlottakår
Barbro Isaksson, vice ordförande, Munkedals lottakår
Malin Andersson, Växjö lottakår
Irene Bjerkemo, Kiruna lottakår
Susanne Blombäck, Nederkalix lottakår
Marie Falk, Nordöstra Skånes lottakår
Birgitta Hansson, Höganäs-Jonstorps lottakår
Annelie Jansson, Uppsala lottakår
Eva Nolsäter, Stockholms marinlottakår
Maria Öst, Östra Skaraborgs lottakår

Ersättare
Anette Hagvall, Vänersborgs lottakår
Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår
Anna-Karin Juhl, Karlstads lottakår
Monica Wåhlin Marklund, Kalmarbygdens lottakår
Sonja Pettersson Hedenberg, Härnösands lottakår
Susanne Wahlgren, Lidingö lottakår
Anna Törnberg Zeinetz, Västra Aros lottakår
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Therese Öström, Piteå lottakår

Föredragande
Heléne Rådemar, generalsekreterare

Adjungerade
Carina Lenárd, protokollsekreterare

Kontaktperson för Försvarsmakten
Göran Mårtensson, Generallöjtnant

6 protokollförda sammanträden genomfördes under året.

Överstyrelsens presidium
Annette Rihagen, ordförande och rikslottachef
Monica Bergquist, vice ordförande
Barbro Isaksson, vice ordförande
Heléne Rådemar, generalsekreterare

Revisorer
Jeanette Cranning
Jenny Insulander

Ersättare
Johan Rönnqvist
Gunilla Werner Carlsson

Svenska Lottakårens fondförvaltningsnämnd
Ordinarie ledamöter
Kerstin Berg, Saltsjöbadens lottakår
Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår
Britt-Inger Svensson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår
Ingrid Wallster, Sollentuna lottakår

Ersättare
Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår
Britt-Marie Silverryd, Bromma lottakår

Adjungerade
Heléne Rådemar, generalsekreterare

20

Ann-Charlotte Sjöström, SEB
Annica Woronowicz, portföljförvaltare, SHB

4 sammanträden genomfördes under året.

Riksstämmans valkommitté
Ordinarie ledamöter
Anna Algotsson, Umeå lottakår
Ulla Bäckström, Gotlands lottakår
Elisabeth Ivkovic, Motala lottakår
Ulla Britt Kenttä, Haparanda lottakår
Margareta Persson, Malungs lottakår

Ersättare
Annelie Lundquist Ekbladh, Nordöstra Skånes lottakår
Christina Olsson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår
Maria Rosqvist, Höglandets lottakår

Svenska Lottakårens kansli
Eva-Lena Benfari, ekonomiassistent, vik redovisningsekonom t o m 2011-08-20
Karin Ekdahl, utbildningschef
Sonja Johansson, projektadministratör t o m 2011-10-31
Anna Katz, t f utbildningsansvarig, föräldraledig fr o m 2011-03-14
Anna-Lena Bard Klauk, informatör
Tomas Lann, redovisningsekonom, föräldraledig t o m 2011-08-21
Moa Asperö Lind, vik utbildningshandläggare fr o m 2011-01-10
Heléne Rådemar, generalsekreterare
Thommy Skogberg, administratör

Älvkarleö herrgårds personal
Karin Holmgren, ekonomibiträde
Matilda Källemyr, städ
Janet Königsson, intendent
Merja Näsström, kokerska
Josefin Ronnerfors, reception
Annica Spjut, reception
Marianne Åström, kökschef
Margareta Östlund, ekonomibiträde
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Arbetsgrupper, kommittéer,
styrelser och råd
Arbets- och projektgrupper
Svenska Lottakåren har under 2011 deltagit i projekt- och arbetsgrupper. Förteckningen
nedan redovisar gruppernas verksamhet och vem som representerat Svenska
Lottakåren.

ADL
Under 2010 startade frivilligavdelningen på Försvarsmakten (C PROD FRIV) en
projektgrupp med uppgift att inventera samtliga kurser som ges anslagsmedel från
Försvarsmakten i syfte att nyttja Avancerat Distribuerat Lärande (ADL) som
utbildningsmetod i så stor del som möjligt. Under 2011 fortsatte utvecklingen för att
under 2012 kunna genomföra ADL-utbildning för frivillig personal på GU-F. Svenska
Lottakåren representerades av Malin Andersson, ledamot i överstyrelsen.

Frivilligklossar
Försvarsutbildarna har på uppdrag av C PROD FRIV genomfört en utredning avseende
möjligheten för frivilliga försvarsorganisationer att stödja Försvarsmaktens övnings- och
utbildningsverksamhet med ”frivilligklossar/pool”. En frivilligkloss/pool består av individer
från de frivilliga försvarsorganisationerna med kompetenser som kan nyttjas av
Försvarsmakten inom ramen för övnings- och utbildningsverksamhet. Arbetsgruppen
rapporterade under 2011 och önskade få ett utökat uppdrag för att fortsätta utredningen
och ta fram ett koncept som kan användas inom Försvarsmakten. Svenska Lottakåren
representerades av Malin Andersson, ledamot i överstyrelsen.

Huvudmannaskap
Arbetsgruppen för huvudmannaskap tillsattes av C PROD FRIV 2006 och har under
verksamhetsåret fortsatt sitt arbete. Syftet har varit att tydliggöra kraven som
Försvarsmakten ställer på sakområdet, säkerställa och effektivisera verksamheten och
uppdragen och få flexibilitet inför utveckling av kompetensen och förmågor. Svenska
Lottakåren representerades av Barbro Isaksson, vice ordförande i överstyrelsen.

Military Weekend
Military Weekend (som haft arbetsnamnet FGU, Frivillig grundläggande utbildning)
genomfördes på försök under 2011. Kursen förbereder eleverna inför kommande GU-F
och ger deltagarna möjlighet att prova på och få förståelse om vad som ingår i denna
typ av utbildning. Syftet är också att få motiverade deltagare till GU-F och att förhindra
avhopp. Samarbetet har skett mellan Svenska Lottakåren, Flygvapenfrivilliga och
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Försvarsutbildarna. Svenska Lottakåren representerades av Malin Andersson, ledamot i
överstyrelsen.

Underrättelsebefäl Hemvärnet
Arbetsgruppen har haft som uppdrag att ta fram en kvalitetssäkrad utbildningsplan för
underrättelsebefäl inom Hemvärnet. Under året genomfördes en pilotutbildning med
mycket gott resultat. Utvecklingsarbetet fortsätter i samverkan med HVSS. Svenska
Lottakåren representerades av Maria Öst, ledamot i överstyrelsen.

Underrättelseutbildning
Under året har utvecklingsarbetet inom underrättelseutbildningen fortsatt.
Underrättelseutbildning genomfördes på LSS i Uppsala med gott resultat. Ett nära
samarbete har skett med UndSäkC. Svenska Lottakåren representerades av Ulrika
Frisk och Camilla Ekenberg, båda Stockholms flyglottakår.

Styrelser, kommittéer, råd och samarbeten
Svenska Lottakåren har under 2011 representerats i följande styrelser, kommittéer och
råd. Förteckningen nedan redovisar organisationens representanter.

Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS)
Annette Rihagen, rikslottachef
Heléne Rådemar, generalsekreterare, ersättare

Idea, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Heléne Rådemar, generalsekreterare

Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Marianne af Malmborg, f d rikslottachef

Kungafonden
Annette Rihagen, rikslottachef
Alice Trolle-Wachtmeister, f d rikslottachef, huvudman

Lottanytts redaktionsråd
Anna-Lena Bard Klauk, informatör
Heléne Rådemar, generalsekreterare

Rikshemvärnsrådet
Peter Rimsby, SBK, FOS-representant
Charlotta Öhgren, Umeå lottakår, ordinarie ledamot, vald av Rikshemvärnstinget
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Ersättare
Kent Ahlqvist, FRO, FOS-representant
Maria Rosqvist, Tranåsbygdens lottakår, ersättare, vald av Rikshemvärnstinget

Rikskommittén Sveriges Nationaldag
Annette Rihagen, rikslottachef, styrelseledamot och ledamot av arbetsutskottet

Styrelsen för Älvkarleö herrgård
Ann-Christine Karlsson, Tierps lottakår
Annette Rihagen, rikslottachef, sammankallande
Janet Königsson, intendent
Josefin Ronnerfors, personalrepresentant
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Förvaltningsberättelse
Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden organisation för
kvinnor med intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. Ända sedan grundandet 1924
har organisationen verkat för att skapa en gemensam uppslutning – en folkförankring –
kring viktiga frågor som fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter. Detta gör vi
genom att informera, rekrytera och utbilda för militära och civila uppdrag. Våra
medlemmar drivs av engagemanget att vara med och bygga ett säkrare och tryggare
samhälle, både nationellt och internationellt.

Svenska Lottakåren har utbildningsuppdrag från bl a Försvarsmakten, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och telestyrelsen
samt bidrar till att stärka kommunernas krisberedskap genom insatser i de frivilliga
resursgrupperna (FRG).

Älvkarleö herrgård är Svenska Lottakårens utbildningscentrum. Här bedrivs en stor del
av organisationens egen medlemsutbildning och en viss del av den civila
avtalsutbildningen. Svenska Lottakårens medlemsutbildningar är till främst för att stärka
medlemmarnas egen personliga utveckling.

Resultat
För verksamhetsåret 2011 visar Riksförbundet Sveriges lottakårer ett sammantaget
underskott om 398 368 kr.

Älvkarleö herrgård fortsätter att visa ett positivt resultat och omsättningen ökade under
verksamhetsåret. Årets resultat för Älvkarleö uppgår till 346 139 kr.

2011 återhämtade sig börsen och vid verksamhetsårets slut var det totala
marknadsvärdet på portföljerna 11,0 mkr.

Resultat av samtliga verksamheter framgår av not 12.

Intäkter
Årsavgifter
2011-12-31 hade Svenska Lottakåren 6 892 medlemmar. Under året rekryterades 363
nya lottor. Den årsavgift som kårerna betalade under året var 190 kr per medlem och
uppgick totalt till 1,36 mkr.
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Älvkarleö herrgård
Omsättningen på Älvkarleö herrgård ökade med 4 % jämfört med föregående år och
verksamheten visar ett positivt resultat för verksamhetsåret. Investeringar har gjorts i en
ny ugn för köket.

Anslag och gåvor till Älvkarleö uppgick under året till 45 790 kr.

Bidrag och uppdragsmedel
Beviljade uppdragsmedel från Försvarsmakten uppgick till 7,5 mkr för utbildning. Totalt
uppgick kostnaderna till 7,46 mkr. Inga internationella uppdragsmedel utgick.

Organisationsbidraget uppgick till 5,0 mkr.

Beviljade uppdragsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppgick
till 711 tkr för utbildning i Samhällets säkerhet och SSM-uppdraget.

Kostnaderna uppgick totalt till 688 tkr.

Beviljade uppdragsmedel från Post- och telestyrelsen uppgick till 63 tkr. Kostnaderna
uppgick till 63 tkr.

Fondavkastning
Fondavkastningen för år 2011 blev lägre än beräknat på grund av det osäkra
marknadsläget i världen. Vid verksamhetsårets slut uppgick det samlade
marknadsvärdet i portföljen till 11,0 mkr.

Externa fonder
Från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond erhöll Svenska Lottakåren 300 tkr i
ekonomiskt bidrag för ungdomsverksamhet.

Under året har Svenska Lottakåren fortsatt med insamlingskampanjen Ögat – Hjälp oss
att se, för att synliggöra sexuellt våld som vapen i krig och konflikter.

Kostnader
Utbildning
Under året har Svenska Lottakåren genomfört utbildning för Försvarsmakten för 7,46
mkr.
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För Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har Svenska Lottakåren genomfört
kurser i Samhällets säkerhet samt utbildat provtagare och verksamhetsledare för
Strålsäkerhetsmyndigheten för totalt 688 tkr.

På uppdrag av Post- och telestyrelsen har Svenska Lottakåren utbildat i stabsstöd för
den Nationella Telesamverkansgruppen för 63 tkr.

Information om samhällets säkerhet och rekryteringsverksamhet
Svenska Lottakårens informations- och rekryteringssatsningar fortlöpte under 2011.

Under året bedrev organisationens kårer totalförsvarsinformation och rekrytering runt
om i landet i form av deltagande på lokala mässor, festivaler, marknader och besök på
gymnasieskolor.

Under verksamhetsåret utgavs fyra nummer av medlemstidningen Lottanytt. Tidningen
ingår som medlemsförmån till organisationens medlemmar.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna omfattar främst kostnader för att driva utbildningar men även
för centrala kansliet, Lottanytt, totalförsvarsinformation, Älvkarleö herrgård samt
Svenska Lottakårens medlems- och hemsidesystem.

Personalkostnader
Personalkostnaderna följde avtalsenliga lönejusteringar under 2011.

Förtroendevalda
Organisationen leds av överstyrelsen som väljs vid riksstämman för två års mandat.
Överstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet och
förvaltning samt ansvar som arbetsgivare.

Arvodet till styrelsen är knutet till prisbasbeloppet. Detta innebär att
rikslottachefen/styrelsens ordförande har ett fast månadsarvode med 15 % av
prisbasbeloppet samt ersättning för förlorad arbetsinkomst för tjänstledighet från
arbetsgivaren med 20 % motsvarande fast tjänstgöringsgrad för Svenska Lottakåren
per vecka.

Vice ordförandena har ett fast månadsarvode med 12 % av prisbasbeloppet och
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
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Till övriga ledamöter i överstyrelsen utgår sammanträdesarvode med 500 kr per
förrättning samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Överstyrelsen har genomfört sex sammanträden under året. Tre av sammanträdena har
genomförts som telefonsammanträde.

Centralfonden
Fonden förvaltas av Handelsbankens notariatavdelning och av Svenska Lottakårens
fondförvaltningsnämnd.

Centralfondens värdepappersinnehav av aktier och fonder är värderat till
anskaffningsvärdet 8,2 mkr. Marknadsvärdet per balansdagen 2011-12-31 uppgick till
7,9 mkr.

Alla övriga fonder, utom Ingegerd Söderbergs fond, har sitt kapital placerat i
Centralfonden och får där en avkastning motsvarande den genomsnittliga ränta som
Centralfonden får på sina placeringar i räntebärande papper.

Ingegerd Söderbergs fond
Fonden förvaltas av SE-bankens notariatavdelning och av Svenska Lottakårens
fondförvaltningsnämnd. Ingegerd Söderbergs fonds värdepappersinnehav av aktier och
fonder är värderat till anskaffningsvärdet 3,67 mkr. Marknadsvärdet per balansdagen
2011-12-31 uppgick till 3,1 mkr.

Lottornas Minnesfond
Gåvor erhölls under året till ett värde 700 kr. Inget bidrag utgick under året. Enligt
stadgarna ska det vid ett positivt resultat ske en fondering (25 % av årets vinst).
Resterande överskott ska tillföras bidragskontot. Under året har en fondering skett med
3 133 kr.

Händelser av betydelse 2012
Riksstämman 2010 beslutade om att verksamhetsinriktningen 2011- 2012 ska ses i ett
långsiktigt perspektiv fram mot 2015. Den visar tydligt att organisationen behöver
fortsätta att kraftsamla kring information, opinion, rekrytering och utbildning.

Det nya personalförsörjningssystemet till Försvarsmakten och en minskad ram för
ekonomisk tilldelning från regeringen för utbildningsuppdrag som ska genomföras av de
frivilliga försvarsorganisationerna innebär nya utmaningar.
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Överstyrelsen ser med stor tillförsikt på Svenska Lottakårens uppgift i framtiden men
bedömer att den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd. Organisationen kan inte
endast förlita sig på de statliga bidragen vilket innebär att de egna medlen i form av
medlemsavgifter, avkastning av fonderna och intäkterna från Älvkarleö herrgård är av
stor betydelse för organisationen.

Under 2011 har organisationen därför aktivt arbetat för nya uppdrag och att rekrytera
medlemmar som stödjer vår uppgift.

Det här har bland annat inneburit att Svenska Lottakåren inlett ett samarbete med
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och med Folk och Försvar (FoF). Svenska
Lottakåren genomför på uppdrag av FRO och FoF deras respektive ekonomihantering.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har för 2012 tilldelat Svenska
Lottakåren det civila utbildningsuppdraget att utveckla ledarskapsutbildning samt
uppdraget att stärka enskilda i krisberedskap genom projektet Sköt dig själv.

MSB har även gett Svenska Lottakåren uppdraget att tillsammans med Fryshuset
genomföra projektet MPower där målet är att stärka unga tjejers självkänsla och
motivera dem till ledarskap för att därigenom motverka social oro och stärka samhällets
krisberedskap.

Under 2012 genomförs Svenska Lottakårens riksstämma. På uppdrag av 2010 års
riksstämma pågår ett utredningsarbete för att utreda konsekvenserna såväl ekonomiska
som praktiska av längre intervall mellan riksstämmorna samt möjligheten att vara
direktansluten till Riksförbundet Sveriges lottakårer. Utredningen och förslaget till beslut
kommer att presenteras på riksstämman 2012.

Överstyrelsen följer under 2012 den parlamentariska tillsatta Momsutredningen, som
kan komma att påverka ideella Svenska Lottakårens arbete.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

Intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

Not

2011-01-012011-12-31

2010-01-012010-12-31

1

19 844 115
743 123
20 587 238

21 462 519
914 653
22 377 172

2
3

-12 733 288
-8 263 265
-247 073
-722 132
-21 965 758

-13 394 354
-7 828 322
-271 072
-1 625 873
-23 119 621

-1 378 520

-742 449

5

217 533
84 752
-1 108
301 177

567 076
22 472
-900
588 648

6

678 975
-398 368

-257 390
-411 191

4

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga värdepapper som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella investeringar
Bokslutsdispositioner
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2011-12-31

2010-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter Älvkarleö herrgård
Maskiner och inventarier

7
8

3 567 548
641 660

3 645 446
667 910

Finansiella värdepapperstillgångar
Värdepappersinnehav

9

11 865 720

12 663 802

16 074 928

16 977 158

Färdiga varor och handelsvaror

399 721

413 282

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

864 254
10 670
93 048
493 645

645 867
11 812
137 968
391 579

Kassa och bank

11

4 432 783

5 163 086

6 294 121

6 763 594

22 369 049

23 740 752

2 519 162
16 247 745
-398 369

2 517 822
16 660 274
-411 193

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsenliga fonder
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

12

18 368 538

18 766 903

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

13

182 451
182 451

701 064
701 064

1 095 715
444 317
165 428
2 112 600
3 818 060

822 601
507 395
170 514
2 772 275
4 272 785

22 369 049

23 740 752

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper och
bokslutskommentarer
Riksförbundets resultat- och balansräkning omfattar alla verksamhetsgrenar i vilka
riksförbundet direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande
andel av resultatet av deras verksamhet. Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.

Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser
Förbundets svenska pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4.

Huvuddelen av koncernens pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats
hos försäkringsföretag. Vissa smärre pensionsåtaganden har inte säkerställts genom
försäkring. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet av framtida förpliktelser och
beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i
balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring redovisas som finansiell
kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet.

Värderingsprinciper
Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen:

Intäkter
Bidrag och anslag redovisas i den period då utbetalning sker.

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans av produkter eller utförande av
tjänst till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:
ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå,
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ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som
kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Byggnader; 50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar; 10 år
Inventarier; 5 år
Datorer; 3 år

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till
anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde
än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att
värdenedgången är bestående.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena
varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Fordringar och skulder
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det
belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar och skulder
har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat uppges. Periodisering av inkomster
och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
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Noter
Not 1 Nettoomsättning
2011

2010

Medlemsintäkter
Uthyrning av konferensanläggning
Bidrag och uppdragsmedel

1 360 620
5 222 168
13 261 327

1 444 630
5 095 449
14 922 440

Summa

19 844 115

21 462 519

2011

2010

7 441 590
775 507
945 933
1 263 147
1 788 498
0
518 613

8 232 230
785 625
926 886
1 516 385
1 745 460
7 000
180 768

12 733 288

13 394 354

2011

2010

Revisionsarvode

102 500

100 000

Summa

102 500

100 000

2011-12-31

2010-12-31

Antal anställda
Förtroendevalda presidiet
Centrala kansliet
Älvkarleö herrgård

1
10
5

1
9
8

Totalt
Varav män

16
2

18
2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och förtroendevalda presidiet
Anställda
Övriga ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader

406 782
5 469 674
183 802
1 813 935
389 072

397 213
5 160 782
190 008
1 706 230
374 089

Totalt

8 263 265

7 828 322

210 260
66 063

205 704
71 255

Not 2 Verksamhetskostnader
Utbildning
Lottanytt
Totalförsvarsinformation
Konferensanläggning
Administration (inkl revisionsarvode)
Utbetalda bidrag Lottornas Minnesfond
Hemsida
Summa

Arvode revisorer

Not 3 Anställda och personalkostnader

Varav för rikslottachefen
Arvode
Pension och sociala avgifter
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Totalt rikslottachefen

276 323

276 959

2011

2010

Arbetsgrupper och projekt
Riksstämma
Valkommitté
Ögat - Hjälp oss att se
Övriga

30 067
21 643
0
55 490
614 932

107 857
774 156
40 789
134 165
568 906

Summa

722 132

1 625 873

2011

2010

Reavinst/förlust
Utdelning

-57 516
275 049

231 889
335 187

Summa

217 533

567 076

2011

2010

-285 970
126 683
518 613
335 000
-15 351
0

-701 705
274 893
180 768
0
-12 003
657

678 975

-257 390

2011-12-31

2010-12-31

Byggnad, ombyggnad
Byggnad
Ingående värde, ombyggnad

300 000
4 353 944

300 000
4 353 944

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

4 653 944

4 653 944

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-1 008 498
-77 898

-930 600
-77 898

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-1 086 396

-1 008 498

3 567 548

3 645 446

Not 4 Övriga kostnader

Not 5 Resultat från övriga värdepapper som är
anläggningstillgångar

Not 6 Bokslutsdispositioner
Ej utnyttjade bidrag och uppdragsmedel
Utbildning genomförd med reserverade medel
Hemsideprojekt
Upplösning av reserverade medel
Överskott utbildningskonto
Övriga reserveringar
Summa

Not 7 Fastigheter Älvkarleö herrgård

Utgående restvärde

Fastigheter avser Älvkarleö Bruk 4:11. Fastigheten saknar fastställt taxeringsvärde.
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Not 8 Maskiner och inventarier
2011-12-31

2010-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangering

2 263 354
142 925
-209 836

4 750 935
157 029
-2 644 610

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

2 196 443

2 263 354

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utrangering

-1 595 444
-169 175
209 836

-4 046 879
-193 175
2 644 610

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-1 554 783

-1 595 444

641 660

667 910

Utgående restvärde

Not 9
Värdepappersinnehav
Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Andel av depå

Bokf. värde

Portfölj Centralfonden och
övriga fonder
Svensk aktiemarknad
Utländsk aktiemarknad
Svensk räntemarknad

3 064 833
1 567 456
3 546 896

3 087 964
1 283 634
3 564 162

37,5
19,2
43,3

3 064 833
1 567 456
3 546 896

Total depå

8 179 185

7 935 760

100,0

8 179 185

Portfölj Ingegerd
Söderbergs fond
Svensk aktiemarknad
Utländsk aktiemarknad
Svensk räntemarknad
Utländsk räntemarknad

1 943 745
435 561
47 290
1 259 939

1 598 529
261 739
47 426
1 186 850

52,7
11,8
1,3
34,2

1 943 745
435 561
47 290
1 259 939

Total depå

3 686 535

3 094 544

100,0

3 686 535

Summa värdepapper

11 865 720

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Anticimex
Citat
Försäkringar
Försäkringar Älvkarleö herrgård
Hyror
Ipeer
Meltwater news
Office
Serviceavtal
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2011-12-31

2010-12-31

11 854
13 750
60 773
106 619
188 660
31 594
34 667
0
0

11 562
0
39 225
106 670
113 569
0
52 000
11 164
29 785

Sharp Nordic finans
SPCS
Trido
Övriga poster

0
6 632
7 400
31 696

2 623
7 019
0
17 962

493 645

391 579

2011-12-31

2010-12-31

Kassa och bank
Likviditetsinvest

3 895 716
537 067

4 062 890
1 100 196

Summa

4 432 783

5 163 086

Summa

Not 11 Kassa och bank

Not 12 Eget kapital
Under eget kapital redovisas dels ändamålsenliga fonder, dels balanserat kapital. Med
ändamålsenliga fonder menas sådana medel som är ändamålsbestämda av givaren, samt medel som
återspeglar ett "åtagande" som riksförbundet har "gentemot sig själv" att utföra en viss handling, till
exempel avsättning för kostnader för kommande riksstämma.
2011-12-31 2010-12-31
Centralfonden
Lottornas Minnesfond
Donationsfonden
Maja Schmidts fond
Pensionsfonden
SKFF
Maria Brücks fond

1 516 521
233 956
255 868
232 472
199 961
33 950
46 434

1 516 521
232 616
255 868
232 472
199 961
33 950
46 434

Summa ändamålsenligt kapital

2 519 162

2 517 822

Central ledning
Älvkarleö
Älvkarleö - reparationsreserv
Centralfonden
Ingegerd Söderbergs fond
Lottornas Minnesfond

1 358 741
3 074 040
472 466
6 068 309
4 882 876
391 313

1 734 480
3 012 273
372 466
6 328 256
4 825 504
387 295

Summa balanserat kapital

16 247 745 16 660 274

Central ledning
Älvkarleö
Centralfonden
Ingegerd Söderbergs fond
Lottornas Minnesfond
Pensionsfonden

-788 132
346 139
-38 675
69 766
12 533
0

-374 916
161 767
-259 948
57 371
5 359
-826

Summa årets resultat

-398 369

-411 193

Summa eget kapital riksförbundet totalt

18 368 538 18 766 903
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Förändring eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

18 766 903 19 178 095
-398 369
-411 192
18 368 538 18 766 903

Not 13 Övriga avsättningar
2011-12-31

2010-12-31

Hemsideprojekt

182 451

701 064

Summa

182 451

701 064

2011-12-31

2010-12-31

0
522 347
18 546
55 000
458 745
144 136
0
648 004
155 096
110 726

10 000
776 050
18 546
71 250
361 770
113 666
107 485
621 813
420 716
270 979

2 112 600

2 772 275

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Elnätskostnader
Försvarsmakten och MSB
Ledarskapsakademin
Revision
Semesterlön samt upparbetade löner
Sociala avgifter
Skatteverket
Ändamålsenliga gåvor
Övriga bidrag
Övriga upplupna kostnader
Summa
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Svenska Lottakårens styrelse
Malin Andersson, ledamot
Monica Bergquist, vice ordförande
Irene Bjerkemo, ledamot
Susanne Blombäck, ledamot
Marie Falk, ledamot
Birgitta Hansson, ledamot
Barbro Isaksson, ledamot
Annelie Jansson, ledamot
Eva Nolsäter, ledamot
Anette Rihagen, ordförande och rikslottachef
Maria Öst, ledamot

Överstyrelsen beslutar att med godkännande förelägga årsredovisningen med resultatoch balansräkning för verksamhetsåret 2011 till rikstämman 2012 för fastställande.

Stockholm 2012-04-18
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Revisionsberättelse
Till riksstämman
Riksförbundet Sveriges lottakårer
Org. nr. 802006-0359

Vi har reviderat årsredovisningen för Riksförbundet Sveriges lottakårer för år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
förbundets finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella
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resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för
Riksförbundet Sveriges lottakårer för år 2011.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 26 juni 2012

Jeanette Cranning

Jenny Insulander

Auktoriserad revisor

Godkänd revisor
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