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Rikslottachefen har ordet
Svenska Lottakåren engagerar kvinnor för samhällets krisberedskap. Att ta ansvar för att vi har
ett säkert och tryggt samhälle är ett ansvar vi alla måste ta.

Svenska Lottakåren har under året skapat ytterligare möjligheter för allmänheten att lära sig mer
om hur samhällets krisberedskap är uppbyggd, vad den enskildes ansvar är och hur man som
individ kan klara sig när det oväntade händer. Har vi kunskap blir vi tryggare och har då förmåga
att även hjälpa andra.

Vår gemensamma trygghet hotades, t ex i och med händelserna i Ukraina och skogsbranden i
Västmanland, och vi såg att intresset för Försvarsmakten och de frivilliga
försvarsorganisationerna växte.

2014 var det 90 år sedan Svenska Lottakåren bildades och oavsett omvärldsbild fortsätter
Svenska Lottakåren utbilda kvinnor som vill vara med och bidra till ett säkrare och tryggare
samhälle.

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.

Svenska Lottakåren är Sveriges största frivilliga försvarsorganisation för kvinnor.
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, fältkock och underrättelse.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbildar vi kontinuerligt
medlemmar som kan verka som ledningsstödsresurser i händelse av situationer där samhällets
ordinarie funktioner är hårt ansatta och behöver stöttning.
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I samarbete med Blå Stjärnan och Bilkåren bistår vi Strålsäkerhetsmyndigheten med utbildade
och övade verksamhetsledare och provtagare av betesgräs för den Nationella strålsäkerheten för
att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning,

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

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

Svenska Lottakåren utbildar också i ledarskap.

Utbildning
Svenska Lottakåren har en omfattande utbildningsverksamhet varje år. Inom ramen för
organisationens uppdrag handlar det om grundutbildningar, vidareutbildningar,
ledarskapsutbildningar och instruktörsutbildningar.

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 andra organisationer inom civilsamhället som bland
annat Fryshuset, och där den omedelbara kopplingen till exempelvis den militära verksamheten
inte finns.

Bland våra ungdomsutbildningar finns tjejlägret ”Trotsa motståndet” och utbildningar inom
mänskliga rättigheter och ledarskap. Svenska Lottakåren arbetar med Mpower i samarbete med
Fryshuset.
Mpower är vårt utbildningsprogram som syftar till att stärka tjejer, utbilda i krisberedskap och
motverka social oro.

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.
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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.

Riksstämman 2014 beslutade att insamlade medel sedan förra gåvan ska skänkas till
Panzisjukhuset i Demokratiska Republiken Kongo.

Organisationsuppbyggnad
Den enskilda lottan är medlem i Svenska Lottakåren genom medlemskap i en lokal lottakår eller
medlemskap utan lokal lottakår. Alla lottakårer och alla medlemmar ingår i Riksförbundet
Sveriges lottakårer. Lottakårerna samarbetar genom nätverk. Vid utgången av 2014 hade
Svenska Lottakåren 4830 medlemmar och 116 lokala lottakårer.

Alla kvinnor som är folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar.

Riksstämman, som sammanträder vartannat år, är organisationens högsta beslutande organ. Vid
stämman väljs rikslottachefen som tillika är ordförande i överstyrelsen samt ledamöter till
överstyrelsen. Stämman väljer också riksförbundets ordförande. 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, vice
styrelseordförandena samt generalsekreteraren.

Överstyrelsen och presidiet assisteras i sitt arbete av ett kansli med 7 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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Svenska Lottakåren i siffror 2014
Antal kårer per län:
Blekinge // 3
Dalarna // 10
Gotland // 1
Gävleborg // 5
Halland // 2
Jämtland // 2
Jönköping // 7
Kalmar // 2
Kronoberg // 2
Norrbotten // 10
Skåne // 18
Stockholm // 12
Södermanland // 6
Uppsala // 3
Värmland // 4
Västerbotten // 4
Västernorrland // 5
Västmanland // 1
Västra Götaland // 17
Örebro // 0
Östergötland // 3

Antal lottakårer: 116
Antal medlemmar: 4830
Antal nya lottor: 562

Åldersfördelning
0-17 år: 1,2 % (57 st)
18-30 år: 7,6 % (365 st)
31-50 år: 29,3 % (1418 st)
51-70 år: 38,6 % (1864 st)
71 år ->: 23,3 % (1126 st)
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Utbildning och uppdrag
Svenska Lottakåren har genomfört utbildningar främst inom ramen för organisationens olika
huvudmannaskap. Verksamhet har bedrivits enligt plan och direktiv. Samordnad verksamhet har
genomförts med bland andra Försvarsutbildarna, FRO och FVRF.

Svenska Lottakåren har deltagit med representanter i arbetsgrupper som bedrivits av andra
frivilligorganisationer och där starkt bidragit till utvecklingsarbetet rörande bland annat GU-F och
instruktörsutbildning samt deltagit i möten kring ungdomsverksamheten. Vi deltar även med en
representant i Hemvärnets Centrala Rekryteringsråd.

Under året har Svenska Lottakåren varit delaktig i den arbetsgrupp som tillsatts av
Rikshemvärnschefen för att bland annat utarbeta strategier för rekrytering.

Huvudmannaskap
Uppföljning och utvärdering av kompetensbehov och kursinnehåll har bedrivits konsekvent och
målmedvetet såväl internt i organisationen som vid möten med skolledningar på utbildningsorterna och i samverkan med kompetensföreträdarna. Svenska Lottakåren har samverkat med
samtliga kompetensföreträdare inom våra tilldelade huvudmannaskap och ett gott samarbete har
åstadkommits. Utvärdering och uppföljning har genomförts i samtliga huvudmannaskap. Svenska
Lottakårens utbildningar motsvarar de höga krav som ställs på frivilligutbildningar. I detta
sammanhang har våra aktiva lottor och instruktörer lagt ned ett omfattande och hängivet ideellt
arbete.

Under 2014 har Svenska Lottakåren fortsatt utvecklingsarbetet gällande ledarskap, ledningsstöd
och kockutbildning.

Svenska Lottakåren har även aktivt deltagit med representanter i arbetet i olika organisationer då
dessa utvecklat sina huvudmannaskap och deltagit med instruktörer vid genomförandet av
pilotutbildningar och övriga utbildningar. Svenska Lottakåren har konkret bidragit till utveckling
och genomförande.

Genomförd utbildning
Större delen av utbildningarna har genomförts sammanhållet vid skolor som upprättats för frivilligutbildning. Vissa kurser har genomförts utan att vara knutna till frivilligskola, till exempel Tjejläger
på Gotland. Genom de viktiga ungdomsutbildningarna har över femtio nya unga kvinnor fått
totalförsvarsinformation om Försvarsmakten.

Under 2014 har Svenska Lottakåren genomfört utbildningar i GU-F, fältkock, ledningsstöd,
ledarskap, ungdomsutbildning, instruktörsutbildning samt informations- och utbildningskonferens.
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Kompetensupprätthållande verksamhet
Kompetenshöjande utbildning har genomförts. Även instruktörer har kunnat få viss
kompletteringsutbildning bland annat genom en ledarskapskonferens med föreläsare från FHS.

För att kunna genomföra rekryterings- och bemanningsuppdraget inom fältkocktjänsten har
arbetet fortsatt under året men Svenska Lottakåren står däremot inför samma utmaning som
övriga Försvarsmakten när det gäller kockuppdraget.

Nya instruktörer har utbildats inom Ledningsstöd, Förplägnad och Ledarskap.

Mpower
Att vi kan leva i ett tryggt samhälle är allas vårt ansvar. I utbildningsprogrammet Mpower har tjejer
och unga kvinnor, från hela landet, fått verktyg för att kunna kanalisera sitt engagemang för att
skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle med ökad kunskap om samhällets
krisberedskap. I Mpower ges möjlighet att stärka sig själv, samhället och andra. Mpower är ett
samarbete mellan Fryshuset och Svenska Lottakåren, två organisationer som länge arbetat för ett
tryggt och säkrare samhälle. I Mpower såg de möjligheten att förena sina styrkor för att skapa
starka och trygga individer. Detta unika samarbete har visat sig vara framgångsrikt. Inte endast
för den otroliga kunskap som finns i organisationerna men också för bredare syn på trygghet och
säkerhet och en förbyggande inställning till den enskildes säkerhet. Samarbetet berömdes bland
annat av den demokratiministern Birgitta Ohlsson.

Under året har det drivits tre stycken Mpowergrupper. Grupp 3 avslutade sin kurs i januari, grupp
4 genomförde sin kurs mellan januari och maj, och grupp 5 började sin kurs i november. Med
hjälp av utvärderingar från tidigare kurser beslutade vi att en fullständig Mpower utbildning ska
genomföras på sex månader. Detta har visat sig vara väldigt lönsamt, bortfall under påbörjad kurs
minskade markant. Utvärderingarna visar även att utbildningen är mest givande för deltagarna i
åldern 18-24 år. Målgruppen 15-30 år har därför delats upp, med start grupp 5, i tre åldersgrupper
för att undersöka om en mer åldersanpassad miljö bidrar till ökad nöjdhet. Åldersgrupperna är
som i tabellen nedan, 15-17 år, 18-24 år samt 25-30 år. Tillsammans med kurshelger och
delträffar genomfördes tio utbildningstillfällen med sammanlagt 244 elever.

Mpower i samhället
Försvarsminister Karin Enström som länge varit intresserad av Mpowerutbildningen, besökte vår
kurs 22 mars. Deltagarna hade då fått i uppdrag att intervjua hemkommunen eller länets
beredskapssamordnare om dennes ansvar och vad han/hon anser är invånarnas ansvar före,
under och efter en kris. Resultaten varierade, många hade inte lyckats nå någon representant och
detta redovisades direkt inför försvarsministern. Hon höll även i en presentation för deltagarna
om Sveriges säkerhet och trygghet i allmänhet. Besöket skrevs om i Arbetarbladet.
Kathy Santos deltog i ett panelsamtal på Säkerhetspolitiskt sommartorg i Almedalen, tillsammans
med debattören Alexandra Pascalidou och Cecilia Tengroth från Röda korset. Samtalet drevs
under rubriken ”Europa i förändring – vem ska skyddas och vem skapar säkerhet?” Kathy pratade
om det lokala ansvaret i frågan, om hur vi kan engagera invånare till att ansvara för vår
gemensamma säkerhet lokalt.
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Mpower-ambassadörer
2014 diplomerades 31 stycken ambassadörer. Ambassadörsskapet innebär att deltagaren
planerar och genomför ett examensprojekt som syftar till att vidare förmedla kunskap om
samhällstrygghet och den enskildes säkerhet. Genom att sammanföra den individuella passionen
med den nyvunna kunskapen om samhällets krisberedskap skapar deltagarna egna projekt.
Storleken på examensprojektet bestäms av deltagarens egna uppskattade förmåga av vad den
klarar av att genomföra till, av Mpower utsatt, redovisningsdatum. Ett exempel är ambassadören
Louise som gjorde en egen krislåda, med saker som du bör ha hemma för att vara förberedd på
en samhällskris. Lådan använder hon bland annat i hennes arbete där hon träffar många
ungdomar och vuxna. Ett annat exempel är en ambassadör som efter att ha genomfört
utbildningsprogrammet och fått kunskap om krisberedskap samt undersökt sina värderingar,
kopplade ihop sin passion med många familjers vardagsutmaningar. Det har resulterat i att hon
har tagit fram en krisberedskapsutbildning innehållande riskmedvetenhet, strömavbrott och
brandrisker, för barn mellan 10-12 år. På så sätt har hon omsatt Mpowerprogrammets tre delar.

Sköt dig själv
Under 2014 genomfördes19 Sköt dig själv-utbildningar över hela landet och 240 personer i alla
åldrar utbildades.
En förväntad synergieffekt gav informationsinsatsen När det oväntade händer. Flera Mpowerambassadörer har blivit intresserade av både krisberedskap och Sköt dig själv.

När det oväntade händer - Stärk dig själv och hjälp andra
När det oväntade händer - stärk dig själv och hjälp andra är en utbildning som är kan beskrivas
som en kortare Sköt dig själv. Teori blandas med praktik och genomförs målgruppsanpassat
under 2 upp till 4 timmar. Varje utbildning leds av en Sköt dig själv-handledare och en Mpowerambassadör. Förutom att lära sig vara förberedd för det oväntade, motiveras deltagarna till socialt
engagemang i sitt närområde för att på sätt kunna bidra till ett tryggt och motståndskraftigt
samhälle.
Projektet är en extra informationsinsats från MSB och började i oktober.

Övrig verksamhet
Organisationens egen utbildning
Ungdomsverksamheten har fortsatt att utvecklas under år 2014. Samarbetet med Fryshuset och
det gemensamma projektet Mpower har lett till ökad rekrytering av unga kvinnor varav många får
sin första information om Försvarsmakten. Ungdomsrådet Ungt Forum har starkt bidragit till
rekrytering och genomförande av ungdomsverksamheten.

Lottor har deltagit och genomfört marknadsföringsaktiviteter på olika festivaler runt om i landet
såsom bland annat We Are Stockholm. Svenska Lottakårens medlemmar har även deltagit i
Pridefestivalen. Unga kvinnor i ledning har genomförts för att utbilda unga kvinnor i bland annat
styrelseuppdrag. Samverkansprojekt bedrivs med kommuner och deras organ. Svenska
Lottakårens representanter har dessutom kunnat bidra med föreläsningar i andra ungdomsorganisationer och på ungdomsgårdar.
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MSB-uppdragen
Under året har Svenska Lottakåren genomfört ledarskapsutbildning och stabsutbildning för MSB:s
behov. SSM-uppdraget har utvecklats ytterligare i omfattning och en rekrytering till
Jordbruksverkets krisorganisation påbörjades under 2014. Ännu fler lottor har nu avtal för den
viktiga strålsäkerhetsberedskapen. I FRG-arbetet deltar cirka 130 medlemmar, varav ett trettiotal i
ledande ställning, på många platser i landet. Ledarskap och stab är Svenska Lottakårens
huvudmannaskap. Kunskap, erfarenheter och kompetenser förstärker varandra inom de militära
och civila uppdragen.

Svenska Lottakåren har även utbildat allmänheten i grundläggande krisberedskap genom
utbildningen Sköt Dig Själv samt När det oväntade händer – Stärk dig själv och hjälp andra.

Information och rekrytering
2014 riktades rekryteringsinsatserna till att stötta lottakårerna med material och utbildning för att
lokalt kunna genomföra bra rekryteringsinsatser.

Svenska Lottakåren syntes även på ideelltengagemang.se, i tidningen Piraja som delas ut på
gymnasieskolor i hela landet och i bilagan Ett säkrare samhälle som publicerades som bilaga till
Dagens Nyheter i november.

Svenska Lottakårens hemsida och övriga digitala kanaler har använts för att sprida
information om uppdragen och utbildningarna.

Svenska Lottakåren har fortsatt sin framgångsrika verksamhet på Facebook och Twitter.

Många lokala lottakårer deltog under året på mässor, festivaler, marknader och andra
händelser/event och skapade på så vis uppmärksamhet och rekryteringsvägar in till
uppdrag inom Försvarsmakten och krisberedskapen. Svenska Lottakåren fanns på plats
tillsammans med Försvarsmakten på Stockholm Pride och ungdomsfestivalen We Are Sthlm.
Insatser har även genomförts i samverkan med andra frivilliga försvarsorganisationer lokalt.
Lottakårer har även deltagit med information på Military Weekend.

Riksförbundet har inom ramen för FOS deltagit i olika seminarier och konferenser och deltog i
Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.

Lottanytt
Lottanytt är Svenska Lottakårens medlemstidning som utkommer gratis fyra gånger varje år till
alla medlemmar, samarbetspartners, myndigheter och organisationer. Tidningen tar upp aktuella
ämnen för organisationen och de verksamhetsområden vi är aktiva inom.
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Under 2014 vann Lottanytt Silverbladet och var nominerad till Svenska Publishing-Priset.

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 lottakårer. Under året
skickades fyra 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 lottakårer. Det kan handla om aktiviteter som
anordnas för olika åldersgrupper eller gemensamma satsningar för alla medlemmar i lottakåren.

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.

I samband med 90-årsjubileet anordnades en tävling om att skapa en jubileumsbakelse. I juryn
som och valde vinnaren återfanns rikslottachef Annette Rihagen, f.d. rikslottachef Marianne af
Malmborg och Kalle Bengtsson, konditor i Svenska Kocklandslaget. Jubileumsbakelsen
serverades på riksstämmans middag.

Funktionärer och instruktörer är två viktiga grupper för att Svenska Lottakåren ska kunna
genomföra sitt uppdrag att rekrytera och utbilda.

Under 2014 arrangerades två konferenser; en för instruktörer och en för kårfunktionärer med
ansvar för information, rekrytering och utbildning, i syfte att skapa kunskap om våra uppdrag och
möjigheter för medlemmar att utbilda sig.

En helt ny Lottashop lanserades med nya fräscha profilprodukter som lyfter fram vår hashtag
#lottakåren.

Älvkarleö herrgård AB
Älvkarleö herrgård AB (556913-4199) är Svenska Lottakårens dotterbolag som bildades 2012.
Bolaget bedriver konferensverksamhet där en stor del av Lottakårens utbildningar och
styrelsemöten förläggs. Under 2014 genomfördes 19 utbildningar och totalt utbildades 266 elever
på Älvkarleö herrgård.

Herrgården har disponerats av Svenska Lottakåren för utbildningsverksamhet sedan 1952 och
varit i organisationens ägo sedan 1960-talet.
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Vår organisation
Svenska Lottakårens beskyddare
H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Hedersledamöter
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
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
Annette Rihagen, f d rikslottachef (från 2014-11-23)

Riksförbundets ordförande
Åsa Lindestam, Söderhamns lottakår

Överstyrelsen 2014-01-01--2014-11-23
Annette Rihagen, ordförande och rikslottachef, Strängnäs lottakår
Barbro Isaksson, vice ordförande, Munkedals lottakår
Malin Andersson, vice ordförande, Växjö lottakår
Irene Bjerkemo, Kiruna lottakår
Marie Falk, Nordöstra Skånes lottakår
Annelie Jansson, Uppsala lottakår
Eva Nolsäter, Stockholms marinlottakår
Maria Öst, Östra Skaraborgs lottakår
Charlotta Öhgren, Umeå lottakår

Ersättare
Karin Englund, Trollhättans lottakår
Sarah Gustafsson, Karlskrona lottakår
Anette Hagvall, Vänersborgs lottakår
Anna-Karin Juhl, Karlstads lottakår
Sonja Hedenberg, Härnösands lottakår
Susanne Wahlgren, Lidingö lottakår

Överstyrelsen 2014-11-23--2014-12-31
Barbro Isaksson, ordförande och rikslottachef
Malin Andersson, vice ordförande
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Eva Nolsäter, vice ordförande
Karin Englund, ledamot
Marie Falk, ledamot
Annelie Jansson, ledamot
Ewa Larsson, ledamot
Ulrika Skoogh, ledamot
Susanne Wahlgren, ledamot

Ersättare
Cecilia Agri, Sollentuna lottakår
Lia Eidvall, Solna lottakår
Annica Emtegård, Stockholms marinlottakår
Sara Nilsson, Göteborgs lottakår
Margareta Olander, Karlshamns lottakår
Carin Staaf, Umeå lottakår

Föredragande
Heléne Rådemar, generalsekreterare

Adjungerad
Ann-Charlotte Nilsson, protokollsekreterare

Kontaktperson för Försvarsmakten
Göran Mårtensson, Generallöjtnant

Fem protokollförda sammanträden genomfördes under året.

Överstyrelsens presidium 2014-01-01--2014-11-23
Annette Rihagen, ordförande och rikslottachef
Barbro Isaksson, vice ordförande
Malin Andersson, vice ordförande
Heléne Rådemar, generalsekreterare

Överstyrelsens presidium 2014-11-23--2014-12-31
Barbro Isaksson, ordförande och rikslottachef
Malin Andersson, vice ordförande
Eva Nolsäter, vice ordförande
Heléne Rådemar, generalsekreterare

Revisorer 2014-01-01--2014-11-23
Jeanette Cranning
Jenny Insulander
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Ersättare
Katarina Groth
Gunilla Werner Carlsson

Revisorer 2014-11-23--2014-12-31
Jeanette Cranning
Gunnar Thullberg

Ersättare
Johan Törnkvist
Gunilla Werner Carlsson

Svenska Lottakårens fondförvaltningsnämnd (to m 2014-11-23)
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
Ann-Charlotte Sjöström, portföljförvaltare, SEB
Johanna Zenk Palmgren, portföljförvaltare, SHB

Fyra sammanträden genomfördes under året.

Riksstämmans valkommitté 2014-01-01--2014-11-23
Sammankallande
Ulla Britt Kenttä, Haparanda lottakår

Ordinarie ledamöter
Anna Algotsson, Umeå lottakår
Christina Olsson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår
Maria Rosqvist, Eksjöortens lottakår
Margareta Persson, Malungs lottakår
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Ersättare
Annelie Lundquist Ekbladh, Nordöstra Skånes lottakår
Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår
Elisabeth Ivkovic, Motala lottakår

Riksstämmans valkommitté 2014-11-23--2014-12-31
Sammankallande
Ulla Britt Kenttä, Haparanda lottakår

Ordinarie ledamöter
Christina Olsson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår
Maria Rosqvist, Eksjöortens lottakår
Margareta Persson, Malungs lottakår
Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår

Ersättare
Annelie Lundquist Ekbladh, Nordöstra Skånes lottakår
Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår
Irene Åkesson Bjerkemo, Kiruna lottakår

Svenska Lottakårens kansli
Heléne Rådemar, generalsekreterare
Eva-Lena Benfari, ekonomiassistent
Anna Katz, utbildningsansvarig
Marlene Näslund, utbildningsadministratör
Tomas Lann, redovisningsekonom
Kathy Santos, projektledare Mpower
Britta Christott, projektledare, fr. o. m 140828
Thommy Skogberg, administratör
Maria Öst, kommunikatör
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Arbetsgrupper, kommittéer, styrelser och
råd
Arbets- och projektgrupper
Svenska Lottakåren har under 2014 både drivit och deltagit i projekt- och arbetsgrupper.
Förteckningen nedan redovisar gruppernas verksamhet och vem som representerat Svenska
Lottakåren.

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

Ledarskap
Under året fortsatte arbetet med att utveckla Svenska Lottakårens huvudmannaskap Ledarskap.
Arbetsgruppen leddes av Malin Andersson, vice ordförande i överstyrelsen. I arbetsgruppen
ingick även Carin Staaf, Umeå lottakår, Carina von Konow, Stockholms marinlottakår och Ewa
Larsson, Umeå lottakår.

Fältkock
HvSS har, av rikshemvärnschefen, fått till uppgift att driva en arbetsgrupp i förplägnadstjänst, Ag
Förplägnad, med syfte att utveckla förplägnadstjänsten och kvalitetssäkra utbildningen inom
hemvärnsförbanden. Vidare är syftet att ta fram underlag för att stödja utbildning vid
hemvärnsbataljonernas krigsförbandsövningar. Arbetet redovisades 2014-12-15.

Målsättningen med arbetsgruppens arbete är att:
-

ensa förplägnadstjänsten i hemvärnet mot övriga försvarsmakten

-

ta fram ny materiel som ersättning för nuvarande kokkärror samt ta fram materiel som kan
tillgodose kravet på kylförvaring

-

ta fram, till hemvärnet, anpassade och kvalitetssäkrade utbildningspaket (utbildningskort) för
kokgrupper och övrig personal med uppgifter inom förplägnadstjänsten

-

skapa ett nätverk av förplägnadsföreträdare i syfte att under kommande år utveckla
förplägnadstjänsten och möjliggöra rekrytering av personal för hemvärnets förplägnadstjänst

Svenska Lottakåren representerades av Karin Jonsson, Östra Skaraborgs lottakår.
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Styrelser, kommittéer, råd och samarbeten
Svenska Lottakåren har under 2014 representerats i följande styrelser, kommittéer och råd.
Förteckningen nedan redovisar organisationens representanter.

Cancerfonden
Elisabeth Falkemo, f d rikslottachef, ledamot

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
Maria Öst, kommunikatör

Rikshemvärnsrådet
Kent Ahlqvist, FRO, FOS-representant
Jörgen Carlsson, FMCK, FOS-representant, ersättare

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

Sensus
Britt-Inger Svensson, ledamot

Styrelsen för Älvkarleö herrgård
Ann-Christine Karlsson, Tierps lottakår
Annette Rihagen, rikslottachef, sammankallande
Janet Königsson, VD
Josefin Ronnerfors, personalrepresentant
Tomas Lann, ledamot
Eva-Lena Benfari, ersättare
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Förvaltningsberättelse
Överstyrelsen för Riksförbundet Sveriges lottakårer (Lottakåren) org.nr 802006-0359 får härmed
avge berättelse över förvaltningen under räkenskapsåret 2014.

Organisation
Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden organisation för kvinnor med
intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. Organisationen omfattas av förordningen SFS
1994:524 om frivillig försvarsverksamhet, vilket gör Lottakåren till en frivillig försvarsorganisation.
Verksamheten bedrivs i samverkan med berörda myndigheter och andra organisationer.

Styrelse
Överstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet och förvaltning samt
ansvar som arbetsgivare. Under verksamhetsåret 2014 sammanträdde överstyrelsen sju gånger.
Ordförande i överstyrelsen är rikslottachefen som har ett fast månadsarvode med 15 % av
prisbasbeloppet samt ersättning för förlorad arbetsinkomst för tjänstledighet från arbetsgivaren
med 20 %.

Lottakåren har två vice ordföranden som har ett fast månadsarvode med 12 % av prisbasbeloppet
och vid behov ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Till övriga sex stycken ledamöter i överstyrelsen utgår sammanträdesarvode med 500 kr per
sammanträdesdag samt ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Medlemmar
2014-12-31 hade Lottakåren 4 830 medlemmar. Alla medlemmar kan välja att tillhöra en lokal
lottakår eller ett medlemskap utan kårtillhörighet. Vid årsskiftet var 4 272 medlemmar anslutna till
en lokal lottakår. Under året rekryterades totalt 562 nya lottor.

Verksamhet
Lottakåren utbildar frivilliga för att ta en aktiv roll i händelse av en kris i samhället. Utbildade och
övade frivilliga kan göra en betydelsefull insats och bidrar därigenom till ett säkrare och tryggare
samhälle. På uppdrag av Försvarsmakten och civila myndigheter utbildar Lottakåren
avtalspersonal som tjänstgör både under övningar och i samband med krissituationer där kriget är
det yttersta hotet. Lottakåren utbildar även allmänheten i hur varje enskild medborgare kan agera
i en krissituation i fredstid.

De utbildningar som Lottakåren genomför riktar sig både till organisationens medlemmar, andra
frivilliga försvarsorganisationers medlemmar samt allmänheten. Både män och kvinnor deltar på
utbildningarna.
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Försvarsmakten
Försvarsmakten ger uppdrag till Lottakåren att utbilda i ledarskap, fältkock, stab, GU-F
(Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal) samt ungdomsutbildning. Utbildningarna
syftar till att Försvarsmakten ska få välutbildad avtalspersonal. Under 2014 har Lottakåren utbildat
470 elever i sammanlagt 2 550 utbildningsdagar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger uppdrag till Lottakåren att utbilda i ledarskap,
stab samt provtagare och verksamhetsledare inom den nationella strålskyddsberedskapen. Under
2014 har Lottakåren utbildat 116 elever i sammanlagt 309 utbildningsdagar.

Dessutom har Lottakåren genomfört projekten Mpower, Sköt dig själv och När det oväntade
händer med totalt 645 elever i sammanlagt 918 utbildningsdagar.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten ger uppdrag till Lottakåren att stötta med stabsstöd samt öva
utbildade provtagare och verksamhetsledare inom den nationella strålskyddsberedskapen.

Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen ger uppdrag till Lottakåren att stötta med stabsstöd i den nationella
telesamverkansgruppen (NTSG).

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond gav Lottakåren stöd för utbildning av
funktionärer och ungdomar. Under 2014 har Lottakåren utbildat 31 elever i sammanlagt 57
utbildningsdagar.

Källvikenstiftelsen
Från Källvikenstiftelsen erhöll Lottakåren ekonomiskt bidrag för funktionärsutbildningar. Under
2014 har Källvikenstiftelsen stöttat en funktionärsutbildning med 19 elever i sammanlagt 57
utbildningsdagar.

Samhällsnytta
Under 2014 har Lottakåren utbildat totalt 1 281 elever i sammanlagt 3 891 utbildningsdagar.
Samtliga utbildningar bygger på att stärka den enskilde individens roll i en krissituation.

Älvkarleö herrgård AB
Älvkarleö herrgård AB (org.nr. 556913-4199) är Lottakårens dotterbolag. Här bedrivs en stor del
av organisationens utbildningar och konferenser. Under 2014 har herrgården stått inför större
investeringar och har därmed inte kunnat ge någon utdelning till organisationen.
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Fondportföljer
Centralfonden förvaltas genom Handelsbanken och hade 2014-12-31 en orealiserad vinst på
878 tkr. Från Centralfonden har uttag gjorts för att täcka administrativa kostnader samt
genomförandet av Lottakårens riksstämma 2014.

Ingegerd Söderbergs fond förvaltas genom SEB och hade 2014-12-31 en orealiserad vinst på
512 tkr. Från Ingegerd Söderbergs fond har uttag gjorts för att finansiera en funktionärsutbildning
med 19 elever.

Årets resultat
Under 2014 gjorde organisationen ett underskott med 165 tkr. Anledningen till underskottet var till
stor del oförutsedda kostnader och investeringar för Älvkarleö herrgård. Lottakåren har i sina
fondportföljer orealiserade vinster för 1 390 tkr.

Jämförelsetal de senaste fem åren
De senaste fem åren har Lottakåren utökat sina civila uppdrag. Den utmaning organisationen
fortsatt står inför är ett minskat medlemsantal. Däremot har nyrekryteringen av medlemmar ökat
de senaste två åren vilket är en positiv utveckling.

2014

2013

2012

2011

2010

989 tkr

1 057 tkr

1 046 tkr

1 361 tkr

1 444 tkr

5 924 tkr

4 840 tkr

5 125 tkr

5 222 tkr

5 095 tkr

15 487 tkr

14 881 tkr

14 187 tkr

13 291 tkr

14 922 tkr

Medlemsintäkter
Älvkarleö herrgård AB
Bidrag och uppdragsmedel

Medlemmar

4 830

6 311

6 097

6 892

7 775

Nyrekrytering

562

645

359

363

385

Lottakårer

116

123

148

169

169

Händelser av betydelse 2015
Under första halvåret 2015 genomför MSB en översyn av vad som gäller för ekonomiska villkor
och rimliga ersättningsnivåer vid uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna. En
referensgrupp med deltagare från frivilliga försvarsorganisationerna är utsedd och Lottakåren
följer noggrant arbetet.

Det osäkra omvärldsläget medför att den inriktningsproposition som riksdagen kommer att fatta
beslut om under 2015 är av stort intresse för de frivilliga försvarsorganisationerna.
För Lottakårens dotterbolag Älvkarleö herrgård AB finns ett stort behov av en större renovering av
kök och ventilationssystem. Arbetet med att ta fram en plan för renoveringen kommer att utföras
under 2015.

19

Resultaträkning koncern

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbeten
Summa verksamhetens intäkter

Not
1

Räkenskapsår
2014

2013

989 428
0
15 487 132
4 588 207
1 070 047
-71 855

1 057 396
175 642
14 902 583
5 060 801
1 400 579
-8 452

22 062 959

22 588 549

-1 092 700

-1 225 977

-13 135 254
-8 499 294
-409 207
-23 136 455

-13 016 014
-8 122 543
-748 610
-23 113 144

-1 073 496

-524 595

932 696

323 897

18 792

45 129

Summa finansiella intäkter

951 488

369 026

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

-2 923
948 565

-10 480
358 546

-124 931

-166 049

0
-40 941

-823 962
-61 267

-165 872

-1 051 278

2014
-165 872
353 706

2013
-1 051 278
1 129 776

-92 361

0

95 473

78 498

Verksamhetens kostnader
Kostnader för varor, material och vissa köpta
tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar
Summa verksamhetens kostnader

3
4

5
6

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från
tidigare år
Ändamålsbestämning av medel

12

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat
kapital
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Balansräkning koncern
TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

8
9

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not
12

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Upplupna medlemsavgifter
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

13

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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2014-12-31

2013-12-31

4 658 185
1 308 609

4 566 905
1 511 627

5 966 794

6 078 532

12 339 253

10 808 114

12 339 253

10 808 114

18 306 047

16 886 646

558 811

422 479

558 811

422 479

475 644
174 039
310 802

1 230 375
791 174
507 398

960 485

2 528 947

4 415 312
5 934 608

5 125 364
8 076 790

24 240 655

24 963 436

2014-12-31

2013-12-31

12 581 418
7 417 923

11 894 450
7 322 453

19 999 341

19 216 903

182 451

182 451

182 451

182 451

576 937
34 314
714 707
815 550
587 953
1 329 402

790 767
90 836
1 235 202
869 050
1 441 043
1 137 184

4 058 863

5 564 082

24 240 655

24 963 436

Inga
Inga

Inga
Inga

Resultaträkning föreningen

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbeten
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar
Summa verksamhetens kostnader

Not
1
3
4

5
6

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella intäkter

7

Räkenskapsår
2014

2013

989 428
0
15 487 132
919 015
-71 855

1 057 396
175 642
14 902 583
1 128 046
-8 452

17 323 720

17 255 215

-12 971 342
-5 382 414
-7 324
-18 361 080

-11 981 510
-5 310 385
-423 920
-17 715 815

-1 037 360

-460 600

932 696

323 897

17 818

45 055

950 514

368 952

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

-1 097
949 417

-1 379
367 573

Resultat efter finansiella poster

-87 943

-93 027

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

0
-60 883

-823 962
-61 267

-148 826

-978 256

2014
-148 826
353 706

2013
-978 256
1 129 776

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från
tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
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Kvarstående belopp för året/förändring balanserat
kapital

22

-92 363

0

112 517

151 520

Balansräkning förening
TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbloag
Långfristiga värdepappersinnehav

10
11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not
12

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital

2014-12-31

2013-12-31

8 380

15 705

8 380

15 705

6 962 143
12 339 253

6 962 143
10 808 114

19 301 396

17 770 257

19 309 776

17 785 962

445 782

315 256

445 782

315 256

67 018
99 234
214 061

328 349
761 841
200 490

380 313

1 290 680

3 491 693
4 317 788

4 482 938
6 088 874

23 627 564

23 874 836

2014-12-31

2013-12-31

12 581 418
7 507 991

11 894 451
7 395 475

20 089 409

19 289 926

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

182 451

182 451

182 451

182 451

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Upplupna medlemsavgifter
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

490 420
34 314
714 707
815 550
464 522
836 191

344 892
90 836
1 235 202
869 050
1 155 550
706 929

3 355 704

4 402 459

23 627 564

23 874 836

Inga
Inga

Inga
Inga
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
23

Not 1 Redovisningsprincper
Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd med undantag för K2. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35.
Riksförbundet Sveriges Lottakårer räknas som ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags
möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade
jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående år
årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i
årsredovisningen, och det finns därmed brister i jämförbarheten mellan åren. Effekterna av
övergången visas i not 2.

Verksamhetens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas
som omsättningstillgångar.
I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
Gåvor lämnade direkt till organisationen i syfte att täcka löpande verksamhet redovisas i
resultaträkningen.
Övriga gåvor där organisationen samlar in för ett specifikt ändamål som t.ex. Ögat - Hjälp oss att
se, Utbildningsfonden eller Lottornas Minnesfond redovisas i balansräkningen.
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Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.

Nettoomsättning och övriga intäkter
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de
anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det
år pensionen tjänas in.

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive
första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
Stomme, grund 50 år
Värme, el 50 år
Yttertak 40 år
Ventilation, VVS 30 år
Fasad, fönster 25 år
Innerytskikt 15 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för
direkta transaktionsutgifter.
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip,
d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balans-dagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande till anskaffningsvärde [med avdrag för nedskrivning].
Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden [med avdrag för nedskrivning]. Detta
innebär att den finansiella tillgångens värde vid räkenskapsårets början multipliceras med
effektivräntan.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas
därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

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.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även egetkapitalrapporten not 12.

Avsättningar
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa
uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.
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Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Övriga 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.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderorganisationen Riksförbundet Sveriges
lottakårer direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna. Koncernens bokslut är
upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet,
fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin
helhet.
I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som
tillkommit efter förvärvet.

Not 2 Effekter av övergång till K3
Detta är den första årsredovisning för Riksförbundet Sveriges lottakårer som upprättas enligt
BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3).
Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, första gången detta allmänna råd
tillämpas. Vid en övergång till K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning
i vilken K3s redovisningsoch värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. Riksförbundet Sveriges
lottakårer är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om
jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer.
Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser påverkar koncernen:
- I moderföreningens redovisning har effekterna av ändrad redovisningsprincip inte inneburit
någon påverkan
- Materiella anläggningstillgångar har fördelats utifrån komponenter varpå avskrivningstider har
förändrats avseende byggnad.
- Komponentfördelningen har för 2014 medfört att 245 tkr har aktiveterats för dotterbolaget som
anläggningstillgång på byggnad samt att årets avskrivningar ökat med 23 tkr.
- Uppskjuten skatt redovisas och påverkar årets resultat för dotterbolaget med 12 tkr.

Not 3 Gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Gåvor lämnade till organisationens löpande
verksamhet
Summa
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2014
-

2013
175 642

-

175 642

Not 4 Bidrag
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i
resultaträkningen
Försvarsmakten uppdragsmedel
Försvarsmakten organisationsstöd
MSB 2.4 uppdragsmedel
MSB 2.4 organisationsstöd
MSB 2.7 uppdragsmedel
Stiftelsen Kronprinsessans Margarethas
Landsstormsfond
Källvikenstiftelsen
Övriga bidrag från staten
Övriga bidrag
Summa

2014

2013

6 216 698
4 018 858
1 833 649
586 148
2 206 144
270 973

6 543 000
4 839 299
674 000
2 192 050
382 500

9 500
345 162
15 487 132

22 000
249 734
14 902 583

Not 5 Operationell leasing
Den operationella leasingen utgörs i allt väsentligt av hyrda inventarier och lokaler. Avtalet om
hyra av lokalerna för kansliet löper på tre år med möjlighet för föreningen att förlänga. Storleken
på de framtida leasingavgifterna redovisas till nuvärdesberäknat belopp.
Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal.
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
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2014

2013

511 500
1 534 500
-

438 509
-

453 542

438 509

Not 6 Personalkostnader
Medeltal anställda
Förening
Älvkarleö herrgård AB
Totalt medelantal
koncernen

Kvinnor
6
6

2014
Män
2
1

12

3

Totalt
8
7
15

2013
Män
2
-

Kvinnor
6
7
13

2

Totalt
8
7
15

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett
halvt prisbasbelopp.
Föreningens styrelse består av en rikslottachef, två vicar och sex stycken ledamöter. Lottakårens
kansli leds av en generalsekreterare. Alla ledande befattningshavare är kvinnor.
För dotterbolaget Älvkarleö herrgård AB består styrelsen av tre personer, två kvinnor och en man.

Löner, arvoden och andra
ersättningar
Löner och ersättningar till styrelse och
VD
Löner och ersättningar till övriga
anställda
Delsumma
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och
VD
Pensionskostnader för övriga anställda

Koncern

Förening

Koncern

Förening

2014

2014

2013

2013

803 052

363 852

800 530

373 530

5 123 148

3 358 085

4 982 906

3 401 541

5 926 200

3 721 937

5 783 436

3 775 071

1 870 280

1 148 492

1 896 558

1 214 184

65 834

20 099

43 087

17 023

322 754

236 719

261 407

230 542

Delsumma

2 258 868

1 405 310

2 201 052

1 461 749

Lönekostnader totalt

8 185 068

5 127 247

7 984 488

5 236 820

Not 7 Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgångar
2014

2013

Utdelningar

247 714

175 163

Realisationsresultat vid försäljning
Summa

684 982
932 696

148 734
323 897
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Not 8 Byggnader och mark
Koncern

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Förening

Koncern

Förening

2014-01-01—
2014-12-31

2014-01-01—
2014-12-31

2013-01-01— 2013-01-01—
2013-12-31
2013-12-31

4 653 944

-

-

-

244 860

-

4 653 944

-

4 898 804

-

4 653 944

-

-87 039

-

-

-

Årets avskrivningar

-153 580

-

-87 039

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-240 619

-

-87 309

-

Utgående restvärde enligt plan

4 658 185

-

4 566 905

-

Bokfört värde byggnader i Sverige

4 598 804

-

4 353 944

-

300 000

-

300 000

-

4 653 944

-

4 653 944

Bokfört värde mark i Sverige
Marknadsvärde*

* Fastigheten förvärvades 2013 och en ny värdering kommer att genomföras under 2015.

Not 9 Inventarier
Koncern

Ingående anskaffningsvärden

Förening

Koncern

Förening

2014-01-01—
2014-12-31

2014-01-01—
2014-12-31

2013-01-01— 2013-01-01—
2013-12-31
2013-12-31

1 810 644

77 071

77 071

77 071

52 610

-

1 733 573

-

Årets förändringar
- Inköp
- Utrangering

-13 202

-13 202

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

1 850 052

63 869

1 810 644

77 071

Ingående avskrivningar

-299 017

-61 366

-51 746

-51 746

-255 628

-7 325

-247 271

-9 620

Årets förändringar
- Avskrivningar
- Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

13 202

13 202

-

-

-541 443

-55 489

-299 017

-61 366

1 308 609

8 380

1 511 627

15 705
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Not 10 Aktier i dotterbolag
Andelar i koncernföretag
Koncernen

Organisationsnummer

Säte

Älvkarleö herrgård AB

556913-4199

Uppsala län

Andelar i dotterföretag

Kapital-

Rösträtts-

Moderbolaget

andel %
100

Älvkarleö herrgård AB

Kapitalandel (%)
100

Antal

Bokfört värde

Bokfört värde

andel %

aktier

2014-12-31

2013-12-31

100

50 000

6 962 143

6 962 143

6 962 143

6 962 143

Summa

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav
Portfölj Centralfonden och
övriga fonder
Svensk aktiemarknad

Anskaffningsvärde
1 995 229

Marknads- Andel av depå
värde
2 422 123
26 %

Utländsk aktiemarknad

1 824 655

2 191 413

24 %

Svensk räntemarknad

2 289 231

2 379 803

30 %

Alternativa investeringar

1 530 144

1 524 264

20 %

Summa depå

7 639 259

8 517 603

100%

Portfölj Ingegerd
Söderbergs fond
Svensk aktiemarknad

Anskaffningsvärde
-

Utländsk aktiemarknad
Svensk räntemarknad
Utländsk räntemarknad
Summa depå
Summa värdepapper
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Marknadsvärde Andel av depå
-

0%

4 700 000

5 212 233

100 %

-

-

0%

-

-

0%

4 700 000

5 212 233

100 %

12 339 259

13 729 836

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.
Eget kapital koncern

Ändamålsbestämda
medel
11 894 451

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

7 322 452

19 216 903

Ändamålsbestämt från givaren (Insamlingar)

111 760

-

111 760

Ändamålsbestämt av riksstämma

850 000

-

850 000

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

-13 450

-

-13 450

-261 343

95 471

-165 872

Utgående balans

12 581 418

7 417 923

19 999 341

Eget kapital förening

Ändamålsbestämda
medel
11 894 451

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

7 395 474

19 289 925

Ändamålsbestämt från givaren (Insamlingar)

111 760

-

111 760

Ändamålsbestämt av riksstämma

850 000

-

850 000

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

-13 450

-

-13 450

Ingående balans

Ändamålsbestämt av styrelsen

Ingående balans

Ändamålsbestämt av styrelsen
Utgående balans

Spec. ändamålsbestämda medel

-261 343

112 517

-148 826

12 581 418

7 507 991

20 089 409

Centralfonden

Ingående
Balans
5 651 500

Ingegerd Söderbergs fond

4 795 625

26 623

Lottornas Minnesfond

661 345

56 805

1 000

-

719 150

Ögat – Hjälp oss at se

-

-

109 666

-

109 666

Utbildningsfonden

Tillförda Insamling
Medel
-

Nyttjade
Medel
-353 706

Utgående
balans
5 297 794

-

-

4 822 248

-

858 934

1 094

-

860 028

Donationsfonden

255 868

-

-

-10 235

245 633

Maja Schmidts fond

241 771

-

-

-

241 777

Pensionsfonden

207 959

-

-

-

207 959

SKFF

33 950

-

-

-1 358

32 592

Maria Brücks fond

46 434

-

-

- 1 857

44 577

11 894 452

942 362

111 760

-367 156

12 581 418

Summa ändamålsbestämda medel

Not 13 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2014-01-01—
2014-12-31
27 301

2013-01-01—
2013-12-31
767 864

MSB 2.4

56 810

84 077

MSB 2.7

188 798

20 490

Kronprinsessan Margarethas Landstormsfond
Summa

441 798
714 707

362 771
1 235 202

Försvarsmakten
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Svenska Lottakårens styrelse
Barbro Isaksson, ordförande och rikslottachef
Malin Andersson, vice ordförande
Eva Nolsäter, vice ordförande
Karin Englund, ledamot
Marie Falk, ledamot
Annelie Jansson, ledamot
Ewa Larsson, ledamot
Ulrika Skoogh, ledamot
Susanne Wahlgren, ledamot

Överstyrelsen beslutar att med godkännande förelägga årsredovisningen med resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret 2014 till riksstämman 2016 för fastställande.

Stockholm 2015-04-14

Revisionsberättelse
Till riksstämman i Riksförbundet Sveriges lottakårer, org.nr 802006-0359

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Riksförbundet
Sveriges lottakårer för år 2014.

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

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min
revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen
och koncernredovisningen, 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
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förbundet upprättar en årsredovisning och koncernredovisning 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 och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mitt uttalande.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderförbundets
och koncernens finansiella ställning per den 2014-12-31 och av dessas finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Riksförbundet Sveriges lottakårer för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

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

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen 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 leda till ersättningsskyldighet. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgarna.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mitt uttalande.

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

Stockholm den 2015-06-09

Jeanette Cranning

Gunnar Thullberg

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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