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Rikslottachefen har ordet 
 Svenska Lottakåren engagerar kvinnor för samhällets krisberedskap. Försvar och 

samhällssäkerhet är fortfarande övervägande mansdominerade områden där det behövs fler 

kvinnor. Det satte vi fokus på under 2013 med start vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. 

 

Svenska Lottakåren och vår verksamhet spelar en viktig roll för att skapa och ta tillvara 

engagemanget hos kvinnor i alla åldrar, men kanske framför allt hos unga tjejer. Försvars- och 

säkerhetsfrågor är inget de yngre generationerna med självklarhet har någon relation till eller ett 

naturligt intresse för, och om man vill väcka det måste man göra det på alternativa sätt. På våra 

utbildningar, läger och i kårverksamheten ges unga tjejer möjlighet att närma sig de här frågorna 

utifrån andra perspektiv. Vad är demokrati och är det värt att försvara? Frågor om självkänsla och 

att man duger som man är. Tuff prova-på-verksamhet där gränser utmanas och horisonten för 

vad som är möjligt breddas. Här får man växa i sin egen takt. För tro det eller ej, många unga 

tjejer idag tar fortfarande ett steg tillbaka om det finns killar med i gruppen. 

 

De här tjejerna kommer på sikt att hittas i företagsledningar och styrelser, i såväl privat näringsliv 

som offentlig verksamhet och en del av dem kommer säkert att återfinnas inom både 

Försvarsmakten och det civila försvaret. Tack vare den grogrund och de möjligheter som de fått i 

den enda kvarvarande kvinnliga försvarsorganisationen i det här landet. 

 

Svenska Lottakåren är och kommer för en överskådlig framtid vara en viktig organisation för att 

fortsätta välkomna kvinnor att ta för sig och engagera sig inom försvars- och 

samhällssäkerhetsfrågor. Bara för att de formella hindren inte längre finns betyder det inte att 

motståndet är borta. 

 

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. 
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För Försvarsmakten utbildar Svenska Lottakåren för militära frivilligavtal inom exempelvis 

ledningsstöd, fältkock och underrättelse. 

 

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utbildar vi kontinuerligt 

medlemmar som kan verka som ledningsstödsresurser i händelse av situationer där samhällets 

ordinarie funktioner är hårt ansatta och behöver stöttning. 

 

I samarbete med Blå Stjärnan och Bilkåren utbildar vi på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten 

verksamhetsledare och provtagare av betesgräs för den Nationella strålsäkerheten för att skydda 

människor och miljö från oönskade effekter av strålning. 

 

Till Post- och telestyrelsen utbildar Svenska Lottakårenstabsassistenter som ingår i Nationella 

telesamverkansgruppen med ledningsstöd. 

 

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

kommuner. 

 

Svenska Lottakåren har på uppdrag av både Försvarsmakten och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvaret  att utbilda medlemmar i frivilliga 

försvarsorganisationer i ledarskap. 

 

Utbildning 
Svenska Lottakåren har en omfattande utbildningsverksamhet varje år. Inom ramen för 

organisationens uppdrag handlar det om grund-, vidare-, ledarskaps- 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, 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. 
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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. 

 

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 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 2013 hade 

Svenska Lottakåren 6311 medlemmar och 123 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 2013 
Antal kårer per län: 
Blekinge // 3 

Dalarna // 10 

Gotland // 1 

Gävleborg // 5 

Halland // 2 

Jämtland // 2 

Jönköping // 8 

Kalmar // 2 

Kronoberg // 2 

Norrbotten // 10 

Skåne // 18 

Stockholm // 14 

Södermanland // 6 

Uppsala // 3 

Värmland // 4 

Västerbotten // 4 

Västernorrland // 5 

Västmanland // 1 

Västra Götaland // 20 

Örebro // 0 

Östergötland // 3 

 

Antal lottakårer: 123 

Antal medlemmar: 6 311 

Antal nya lottor: 645 

 

Åldersfördelning 

0-17 år: 1 % (67 st) 

18-30 år: 6,4 % (402 st) 

31-50 år: 28,5 % (1 796 st) 

51-70 år: 39,2 % (2 473 st) 

71 år ->: 24,9 % (1 573 st) 
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Utbildning och uppdrag 
Utbildning av frivilliga är grunden i Svenska Lottakårens verksamhet. Svenska Lottakåren 

genomför militära utbildningar och krisberedskapsutbildningar, på både centrala skolor och andra 

utbildningsplatser, samt ett stort antal ledarskapsutbildningar.  

Svenska Lottakårens utbildningar motsvarar de högt ställda krav som finns från samtliga 

uppdragsgivare. 

 

Avtalsutbildningen genomförs i samverkan mellan organisationens företrädare och militära 

respektive civila myndighetsföreträdare. Utbildningsuppdrag ges av Försvarsmakten till Svenska 

Lottakåren efter samverkan och dialog, och utbildningarna genomförs på förband och 

utbildningsgrupper över hela landet på ett flertal utbildningsorter. Krisberedskapsuppdragen 

genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Post- och telestyrelsen, PTS. 

 

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.  

 

Hemvärnsuppdraget är Svenska Lottakårens största uppdrag för Försvarsmakten. 

Organisationens medlemmar känner stort ansvar för att erhålla ny och bibehålla redan uppnådd 

kompetens. De kunskaper som lottor erhåller gör dem även väl förberedda för tjänstgöring inom 

såväl armén, marinen, flygvapnet och hemvärnet, som för tjänstgöring som förstärkningspersonal 

vid någon av landets civila myndigheter.  

 

Att stödja samhället genom 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 som 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 utbildningsuppdrag genomförs på uppdrag av Försvarsmakten 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 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.  
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Vid våra utbildningar utbildades över 400 frivilliga under året. Utbildningarna genomfördes i 

Boden, Falsterbo, Halmstad, Kungsängen, Stockholm, Såtenäs, Umeå, Visby, Ånn, Älvdalen, 

Älvkarleö, Östersund och vid sommarskolorna i Karlskrona och Revingehed.  

 

Många lottor bibehöll och uppdaterade sina teoretiska och praktiska kunskaper genom 

deltagande i övningar. Bland annat gör lottor en viktig insats vid genomförandet av 

Försvarsmaktens internationella övningar 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 tjänstgöra 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. Ett stort antal lottor har på olika sätt utbildat sig till instruktör, bland annat 

till kurschef och till kompletterande instruktörskompetenser så som utbildning i Försvarsmaktens 

värdegrund, eller tjänstgjort i organisationens verksamhet.  

 

I likhet med tidigare år har kompletteringsutbildning för instruktörer genomförts i form av 

instruktörskonferenser. Detta har skett i samverkan med Flygvapenföreningarnas Riksförbund, 

FVRF, såväl som i egen regi. Konferenserna ger tillfälle till kompetensutveckling, kunskaps-

påbyggnad samt informations- och erfarenhetsutbyte.  

 

Utvecklingsarbete 
Det pågår ständigt utvecklingsarbete inom de olika huvudmannaskapen. Svenska Lottakåren 

finns med i de gemensamma arbetsgrupper som utvecklar utbildningar och verksamhetsområden. 

Ett antal erfarna medlemmar med instruktörskompetens och mångårig erfarenhet deltar varje år i 

detta angelägna arbete och bidrar med kompetens i det viktiga utvecklingsarbetet. Nya krav, 

arbetssätt och ny materiel innebär att de militära utbildningsplanerna även detta år har blivit 

föremål för revideringar.  

 

För att kunna genomföra rekryterings- och bemanningsuppdraget inom fältkockstjänsten har 

under år 2013 ett stort arbete lagts ner på utvecklingsarbetet samt en fortsatt satsning på 

rekrytering. Svenska Lottakåren deltar exempelvis med en representant i den arbetsgrupp som 

rikshemvärnschefen sammankallat för att genomlysa kockutbildningen. 

 

Svenska Lottakåren står däremot inför samma utmaning som övriga Försvarsmakten när det 

gäller kockuppdraget.  
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Sedan Svenska Lottakåren tilldelades huvudmannaskapet för ledarskapsutbildningarna har ett 

omfattande utvecklingsarbete pågått. Under 2013 genomfördes den nya ledarskapsutbildningen 

Introduktion till Försvarsmaktens ledarskap (utbildningen har under 2014 bytt namn och heter nu 

Ledarskap idag) vid sex tillfällen runt om i landet.  

 

Vi ser att denna form av utbildning lockar och skapar intresse för Försvarsmakten. Genom denna 

utbildning läggs en grund för det som Försvarsmakten kan erbjuda i form av personlig utveckling, 

möjlighet att arbeta i grupp och göra en insats för människor både här hemma och utomlands. I 

detta arbete har såväl egna medlemmar som medlemmar från andra frivilligorganisationer deltagit 

liksom representanter från Militärhögskolan i Halmstad.  

 

I samarbete med Frivilliga Radioorganisationen, FRO, fortsatte arbetet med den gemensamma 

utbildningen för stabs- och sambandsgruppchefer i hemvärnet som togs fram under 2012.  

 

Ungdomsutbildning 
Svenska Lottakåren rekryterar aktivt nya medlemmar i åldern 15-18 år. En av organisationens 

utbildningar för denna målgrupp är Rookie-kursen, som genomförs på militära skolor under sju 

dagar. 2013 genomförde 19 unga tjejer utbildningen som ger en stabil ingång i lottalivet samtidigt 

som den är lärorik och stimulerande. 

 

Under året genomfördes även det populära tjejlägret på Gotland. Utbildningen riktar sig till tjejer i 

åldrarna 15-18 år, och temat är Trotsa motståndet – du kan mer än du tror. 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. 19 tjejer deltog 

i utbildningen som var mycket uppskattad. Att Svenska Lottakåren når rätt målgrupp visar sig 

bland annat genom att ett mycket starkt intresse för en framtid i Försvarsmakten uttrycktes. 

 

Ungdomsrådets ordförande erbjöds en plats på Scouternas utbildning Värdebaserat ledarskap. 

Samarbetet med Scouterna gällande ledarskap har pågått under ett antal år nu vilket Lottakåren 

ser som mycket positivt. 

 

Tjejläger, Rookie och annan ungdomsverksamhet som Svenska Lottakåren erbjuder gör våra 

unga medlemmar väl förberedda för ett aktivt engagemang inom Försvarsmakten. 

 

Internationell verksamhet 
International Staff Assistent Course (IntSAC) ger en gedigen förberedelse för medverkan i 

internationella övningar. Utbildningen genomfördes på Swedint med stor anslutning av aktiva 

lottor. Kursen är även öppen för medlemmar i andra frivilliga försvarsorganisationer. 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 
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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.   

 

Krisberedskapsuppdrag 
Svenska Lottakåren har sedan flera år tillbaka uppdrag av MSB, SSM och PTS för att utbilda 

frivilliga för krisberedskap. Syftet med dessa uppdrag är att stödja bland andra myndigheters, 

kommuners och länsstyrelsers egen beredskapsorganisation genom att ytterligare kompetent 

personal tillförs på frivillig basis för särskilda uppdrag samt för att tjänstgöra som 

förstärkningspersonal. Dessutom deltar många medlemmar i de frivilliga resursgrupperna, FRG, 

runt om i landet. I FRG-arbetet deltar cirka 130 medlemmar, varav ett trettiotal i ledande ställning. 

 

Under året har den ledarskapsutbildning som tagits fram för MSB:s behov genomförts med 

mycket gott resultat. Svenska Lottakåren har i samverkan med övriga organisationer fortsatt 

arbetet som inleddes under 2012. 

 

Ledarskap och stab är Svenska Lottakårens huvudmannaskap. Kunskap, erfarenheter och 

kompetenser förstärker varandra inom de militära och civila uppdragen. 

 

Under året startade Svenska Lottakåren upp arbetet med att ta fram och utveckla en ny 

grundläggande stabsutbildning på uppdrag av MSB. Målet var att ta fram en utbildning som riktar 

sig till personal som tecknar avtal inom stabstjänst med myndigheter som verkar inom den 

nationella krisberedskapen. 

 

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.  

 

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. 

 

Svenska Lottakåren har 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. 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. Uppdraget har utvecklats vidare under året och 

ännu fler lottor har nu avtal med SSM. Full bemanning kommer att uppnås inom en överblickbar 

framtid. 
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Den årliga utbildningskonferensen på Strålsäkerhetsmyndigheten i mars gav deltagarna många 

intressanta kunskaper och en dialog med myndigheten som leder till ökad effektivitet i 

provtagningsverksamheten.  

 

Det blev tydligt under kärnkraftsolyckan i Japan 2011 att SSM:s egen krisorganisation sattes på 

prov. Ett behov av personell resursförstärkning identifierades för delar av det praktiska 

stabsarbetet. Arbetet med att rekrytera och utbilda lottor för detta uppdrag påbörjades under 2012 

och nu har personal utbildats och tecknat avtal med myndigheten. 

 

I syfte att kunna öka möjligheterna för lottor att vara verksamma på krisberedskapsområdet har 

organisationen under ett antal år utvecklat möjligheten att bidra till ett tryggare och säkrare 

samhälle genom att engagera sig för att sprida kunskap om krisberedskap.  

 

En utbildning riktad till allmänheten, Sköt dig själv, med fokus på den enskilde individens ansvar 

vid en extraordinär händelse har utarbetats. Under 2013 utbildades fler handledare och ett flertal 

utbildningar genomfördes. Under 2014 kommer arbetet med detta uppdrag att öka i omfattning. 

Resultatet av detta arbete kommer dock inte att ses förrän kommande år. 

 

 

Information och rekrytering 
Information om samhällets säkerhet 
Att skapa förståelse för varför Sverige måste ha ett väl fungerade försvar och en god 

krisberedskap är självklart för Svenska Lottakåren och något som möjliggörs bland annat genom 

våra lokala lottakårers spridning över landet. 

 

Svenska Lottakåren arbetar aktivt med att informera om frågor som berör samhällets säkerhet 

och om hur man skapar en god beredskap på hemmaplan. Genom utbildningen Sköt dig själv 

utbildar vi allmänheten i att skapa en egen krisberedskap för sig och sin familj och därmed även 

ha möjlighet att sprida sin kunskap bland vänner och kollegor. 

 

Svenska Lottakåren deltog på Samhällssäkerhetsmässan i FOS regi där de frivilliga 

försvarsorganisationerna tillsammans informerade om vad myndigheter, kommuner och 

länsstyrelser kan få för stöd genom ett samarbete. 

 

Rekrytering 
Svenska Lottakåren rekryterar och utbildar för uppdrag inom både Försvarsmakten och den civila 

krisberedskapen.  

 

Organisationen rekryterar kvinnor som genom sitt engagemang i Lottakåren skapar sig kunskap 

om samhällets krisberedskap och de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. 

Medlemskapet bygger en förståelse för varför vi har en krisberedskap, både militärt och civilt, och 

skapar ett intresse för ett aktivt deltagande i form av ett avtal.  
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I samband med utskicket av medlemsavgiften för 2014 genomfördes en kampanj för att 

återrekrytera medlemmar som lämnat organisationen. Försöket blev mycket lyckat med 645 nya 

medlemmar varav en stor del kom från återrekryteringskampanjen. 

 

www.svenskalottakaren.se och sociala medier 
Sociala medier är Svenska Lottakårens viktigaste kommunikationskanal. Där når vi existerande 

medlemmar och genom dem väcker vi intresset hos andra. 

 

Svenska Lottakårens hemsida uppdaterades kontinuerligt under året med artiklar, nyheter, 

projekt, utbildningar och lottaberättelser. Facebooksidan uppdaterades också kontinuerligt. 

Svenska Lottakårens generalsekreterare började under 2013 att Twittra. 

 

Lottanytt 
Medlemstidningen Lottanytt utkommer fyra gånger per år. Prenumerationen ingår i 

medlemskapet. Tidningen sprids också till myndigheter, politiker, samarbetspartners och 

prenumeranter. 

 

Åkesson & Curry blev ny samarbetspartner för produktionen av Lottanytt. Tidningen bytte till ett 

mindre format och fick ett tydligare fokus på att lyfta verksamheten i lottakårerna.  

 

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. 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. 
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Funktionärer och instruktörer är två viktiga grupper för att Svenska Lottakåren ska kunna 

genomföra sitt uppdrag att rekrytera och utbilda. 

 

Under 2013 arrangerades två funktionärskonferenser där funktionärer fick utökad kunskap om 

våra uppdrag och påbörjade sitt arbete med en rekryteringsplan för 2014. Efter konferenserna har 

vi sett ett ökat antal rekryteringsinitiativ. 

 

Även instruktörer möttes på en konferens under 2013 och diskuterade vidareutveckling av både 

sig själva och utbildningarna.  

 

 

Mpower 
Mpower är ett utbildningsprogram i tre steg för unga kvinnor som genom sina passioner vill arbeta 

för att skapa ett tryggare samhälle för alla. Mpower är ett samarbete mellan Fryshuset och 

Svenska Lottakåren och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Mpower skapar inkludering i och förståelse för hur samhället fungerar, förebygger social oro och 

uppmuntrar unga kvinnor till att vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma trygghet i 

Sverige. 

 

Utbildningsåret som gått 
Under 2013 har vi haft 3 grupper under utbildning och sammanlagt 77 kvinnor i åldrarna 15-30 år 

deltog under året i programmet. Programmet omfattas av tre utbildningssteg; Mpower Me, 

Mpower Social Responsibility samt Mpower Leadership. Mellan de tre stegen samlades även 

deltagarna på nätverksträffar. 

 

Mpower i samhället 
Under 2013 besökte Mpower demokratiminister Birgitta Ohlsson, och berättade om projektet och 

ambassadörernas engagemang. Vi deltog under Brand 2013 i Piteå, och höll ett seminarium som 

belyste vikten av att mobilisera tjejer och unga kvinnor för trygghet och samhällsengagemang. 

Mpower utbildade även FN’s, United Nations Office on Sport for Development and Peace, Youth 

Leadership camp i att motverka och förebygga social oro. Utbildningen blev väldigt uppskattad 

och UNOSDP CAMP har bett om att få samma utbildning även för camp 2014.  

 

Mpower-ambassadörer 
Våra ambassadörer finns över hela Sverige och engagerar sig där de identifierat ett behov. I 

Stockholm har vi en ambassadör som nattvandrar och arrangerar tjejgrupper i södra Stockholm.  

En annan har som svar på årets våldsbrott mot kvinnor på Lidingö, skrivit en artikel i Lidingö 

tidning om social oro och vikten av att människor engagerar sig tillsammans.  

#spridnätkärlek handlar om att motverka näthat genom att uppmana människor att sprida 

nätkärlek och genom det motverka social oro. 
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Vi har även en ambassadör som engagerat sig i läxhjälp. Hon ser att hennes sätt att skapa 

trygghet och föra vidare kunskapen om medborgarnas ansvar är att lära ut det till barn som sedan 

kan föra med sig kunskapen till föräldrarna.  

 

 

 Älvkarleö herrgård AB 
 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 71 bäddar och 39 rum, fyra konferensrum, sex grupprum, 

lärarrum och stora allmänna utrymmen i form av salonger och sällskapsrum. 

 

Vid årsskiftet 2012/2013 gick verksamheten över till det nystartade aktiebolaget Älvkarleö 

herrgård AB (org.nr. 556913-4199) med anledning av att en allt större del av bolagets omsättning 

härrörde från extern försäljning. För att undvika negativa skattekonsekvenser för föreningen 

bolagiserades därför herrgården till ett eget dotterbolag, ägt av Svenska Lottakåren. I och med 

bolagiseringen kan herrgården till större del än tidigare nu hyras ut till externa kunder och 

intressenter. 

 

  Verksamhet och beläggning 
 Omsättningen minskade med cirka 1 % 2013 jämfört med år 2012 och redovisar ett negativt 

resultat på grund av stora oförutsedda kostnader i samband med bolagiseringen. 

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, SLU Uppsala 

högskolor, statliga myndigheter och olika enheter från Försvarsmakten. 

. 

 Marknadsföring 

 Marknadsföring har skett via de lokala tidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad, 

Upplandsnyheter, Expressen, Vallonbruken i Uppland, Turismakademin Uppsala, Svenska 

Golfguiden, Eniro, Sverigeresor.se och konferens.nu. 

 

 Byggnader och underhåll 
 Under året har löpande underhåll genomförts både avseende byggnaderna och parken. 
  

  Personal 
 På Älvkarleö herrgård fanns 2013 åtta ordinarie anställda samt extra personal vid behov. 
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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 

 

Riksförbundets ordförande 
Åsa Lindestam, Söderhamns lottakår 

 

Överstyrelsen 2013-01-01--2013-12-31 

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 

 

Föredragande 
Heléne Rådemar, generalsekreterare 
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Adjungerad 

Ann-Charlotte Nilsson, protokollsekreterare 

 

Kontaktperson för Försvarsmakten 
Göran Mårtensson, Generallöjtnant 

 

Fem protokollförda sammanträden genomfördes under året. 

 

Överstyrelsens presidium 2013-01-01--2013-12-31 
Annette Rihagen, ordförande och rikslottachef 

Barbro Isaksson, vice ordförande 

Malin Andersson, vice ordförande 

Heléne Rådemar, generalsekreterare 

 

Revisorer 2013-01-01--2013-12-31 
Jeanette Cranning 

Jenny Insulander 

 

Ersättare 
Katarina Groth 

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 

Ann-Charlotte Sjöström, portföljförvaltare, SEB 

Johanna Zenk Palmgren, portföljförvaltare, SHB 

 

Fyra sammanträden genomfördes under året. 

 

Riksstämmans valkommitté 2013-01-01--2013-12-31 
Sammankallande 

Ulla Britt Kenttä, Haparanda lottakår 
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Ordinarie ledamöter 
Anna Algotsson, Umeå lottakår 

Christina Olsson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår 

Maria Rosqvist, Eksjöortens lottakår 

Margareta Persson, Malungs lottakår 

 
Ersättare 
Annelie Lundquist Ekbladh, Nordöstra Skånes lottakår 

Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår 

Elisabeth Ivkovic, Motala lottakår 

 

Svenska Lottakårens kansli 
Heléne Rådemar, generalsekreterare 

Eva-Lena Benfari, ekonomiassistent 

Anna Katz, utbildningsansvarig 

Anna-Lena Bard Klauk, informatör, t o m 130831 

Tomas Lann, redovisningsekonom 

Banar Sabet, projektledare Mpower, t o m 130512 

Kathy Santos, projektledare Mpower, fr o m 130513 

Thommy Skogberg, administratör 

Maria Öst, kommunikatör, fr o m 130901 
 

Älvkarleö herrgårds personal 
Janet Königsson, VD 

Maria Walsh, assisterande VD 

Karin Holmgren, ekonomibiträde 

Maria Lobos, lokalvård 

Katarina Muhr, reception/ekonomiassistent 

Christer Berglund, vaktmästare 

Marianne Åström, kökschef 

Margareta Östlund, ekonomibiträde 
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Arbetsgrupper, kommittéer, styrelser och råd 
 

Arbets- och projektgrupper 
Svenska Lottakåren har under 2013 både drivit och deltagit i projekt- och arbetsgrupper. 

Förteckningen nedan redovisar gruppernas verksamhet och vem som representerat Svenska 

Lottakåren. 

 
ADL 
Under 2010 startade frivilligavdelningen på Försvarsmakten, 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. ADL-

utbildning genomfördes för frivillig personal på GU-F. Arbetet slutredovisades under 2013 och 

ändrade namn till Nätbaserat lärande, NBL. Svenska Lottakåren representerades i arbetsgruppen 

av Malin Andersson, vice ordförande i överstyrelsen. 

 

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 kompetensen 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, 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 skall vara redovisat senast 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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Svenska Lottakårens värdegrund 
Riksstämman 2012 beslutade om Svenska Lottakårens värdegrund. En arbetsgrupp tillsattes för 

att utveckla ett studiematerial som verktyg för att implementera värdegrunden i organisationen. I 

arbetsgruppen deltog Anna Törnberg Zeinetz, Västra Aros lottakår, Vivvi Ristevska, Västra Aros 

lottakår och Elisabeth Kamél, Stockholms armé- och hemvärnslottakår.  

 

Styrelser, kommittéer, råd och samarbeten 
Svenska Lottakåren har under 2013 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, t o m 130831 

Maria Öst, kommunikatör, fr o m 130901 

 

Rikshemvärnsrådet 
Kent Ahlqvist, FRO, FOS-representant 

Jörgen Carlsson, FMCK, FOS-representant, ersättare 

 

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

 

Styrelsen för Älvkarleö herrgård 
Annette Rihagen, rikslottachef, ordförande 

Ann-Christine Karlsson, Tierps lottakår 

Tomas Lann, redovisningsekonom, Svenska Lottakåren 
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Förvaltningsberättelse 
Överstyrelsen för Riksförbundet Sveriges lottakårer (Svenska Lottakåren) org.nr 802006-0359 får 

härmed avge berättelse över förvaltningen under räkenskapsåret 2013. Förvaltningen avser 

statliga och egna medel. 

  

Förvaltningsberättelsen utgår från hela koncernen med föreningen Riksförbundet Sveriges 

lottakårer och dotterbolaget Älvkarleö herrgård AB. 

 

Överstyrelse 
Överstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet och förvaltning samt 

ansvar som arbetsgivare. Under verksamhetsåret 2013 sammanträdde överstyrelsen fem gånger. 

 

Ordförande i överstyrelsen är rikslottachefen. 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. 

 

Till övriga ledamöter i överstyrelsen utgår sammanträdesarvode med 500 kr per förrättningsdag 

samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

Medlemmar 
2013-12-31 hade Svenska Lottakåren 6311 medlemmar. Under året rekryterades 645 nya lottor. 

Den årsavgift som kårerna betalade under året var 200 kr per medlem och uppgick totalt till 

1 057 tkr. 

 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten ger uppdrag till Svenska Lottakåren att utbilda i bland annat ledarskap, fältkock, 

ledningsstöd, luftstrid, GU-F samt ungdomsutbildning.  

 

För verksamhetsåret beviljades Svenska Lottakåren 6 543 tkr för utbildning och 4 839 tkr för 

organisationsstöd. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger uppdrag till Svenska Lottakåren att utbilda i 

bland annat ledarskap, stab, provtagare och verksamhetsledare inom den nationella 

strålskyddsberedskapen.  

 

Inom området den enskildes säkerhet har Svenska Lottakåren uppdrag att genomföra projektet 

Mpower samt utbildning inom ”Sköt dig själv”. 

 

För verksamhetsåret beviljades Svenska Lottakåren 2 866 tkr. 

19 
 



Strålsäkerhetsmyndigheten 
Strålsäkerhetsmyndigheten ger uppdrag till Svenska Lottakåren att öva utbildade provtagare och 

verksamhetsledare inom den nationella strålskyddsberedskapen. 

 

För verksamhetsåret har Svenska Lottakåren genomfört verksamhet för 198 tkr. 

 

Post- och telestyrelsen 
Post- och telestyrelsen ger uppdrag till Svenska Lottakåren att ingå i den nationella 

telesamverkansgruppen (NTSG) med stabsstöd. 

 

För verksamhetsåret har Svenska Lottakåren genomfört verksamhet för 52 tkr. 

 

Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond 
Från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond erhöll Svenska Lottakåren 350 tkr i ekonomiskt 

bidrag för ungdomsrådet Ungt Forum.  

 

Älvkarleö herrgård AB 
Älvkarleö herrgård AB (org.nr. 556913-4199) är Svenska Lottakårens dotterbolag. Här bedrivs en 

stor del av organisationens utbildningar och konferenser. Herrgården bolagiserades 2012-12-31 

med anledning av att en allt större del av bolagets omsättning härrörde från extern försäljning. För 

att undvika negativa skattekonsekvenser för föreningen bolagiserades därför herrgården till ett 

eget dotterbolag, ägt av Svenska Lottakåren. I och med bolagiseringen kan herrgården till större 

del än tidigare nu hyras ut till externa kunder och intressenter. 

 

I samband med bolagiseringen har en stor översyn av herrgården gjorts och nödvändiga 

investeringar är genomförda för att herrgården ska förbli konkurrensmässig på 

konferensmarknaden.  

 

För verksamhetsåret redovisar herrgården ett underskott med 72 tkr. Underskottet beror till stor 

del på de investeringar herrgården behövt göra under 2013. Med tanke på de investeringar som 

har gjorts under 2013 ser styrelsen positivt på kommande år för Älvkarleö herrgård AB. 

 

Fondportföljer 
Börsutvecklingen under året har påverkats av en orolig finansmarknad.  

 

För Centralfonden är marknadsvärdet 7 638 tkr med en orealiserad vinst på 930 tkr. Avkastningen 

från fonden var under verksamhetsåret 10,75 %. I enlighet med riksstämmans beslut har uttag 

gjorts ur fonden med 1 088 tkr.  

 

För Ingegerd Söderbergs fond är marknadsvärdet 4 200 tkr med en orealiserad vinst på 100 tkr. 

Avkastningen från fonden var under verksamhetsåret 6,63 %. Uttag har under året gjorts för att 

finansiera arbetsgrupper och funktionärskonferenser. 
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Gåvor 
Styrelsen vill rikta ett särskilt tack till följande lottakårer som har skänkt gåvor till organisationen 

under året. 

 

Varbergs lottakår, 226 475 kr 

Mönsterås lottakår, 75 000 kr 

Danderyds lottakår, 28 447 kr 

Trelleborgs lottakår, 14 134 kr 

Örebro lottakår, 11 995 kr 

 

Samt till övriga lottakårer och privatpersoner som tillsammans skänkt 46 666 kr. Totalt har 

Svenska Lottakåren fått in 402 717 kr i gåvor. 

 

Årets resultat 
Under 2013 gjorde organisationen ett underskott med 1 051 tkr. Anledningen till underskottet var 

till stor del oförutsedda kostnader och investeringar för Älvkarleö herrgård i samband med 

bolagiseringen. Svenska Lottakåren har i sina fondportföljer även orealiserade vinster för 1 030 

tkr. 

 

Händelser av betydelse 2014 
2014 firar Svenska Lottakåren 90 årsjubileum. Detta kommer högtidlighållas i samband med 

Riksstämmans genomförande den 22-23 november i Skövde. Riksstämman och jubileumsfirandet 

kommer på uppdrag av överstyrelsen att arrangeras av lottakårerna inom nätverket Västra 

Götaland. 

 

Riksstämman 2012 beslutade att central inkassering ska genomföras från och med 

verksamhetsåret 2014. I samband med den centrala inkasseringen gjordes även en 

återrekryteringskampanj av före detta medlemmar. 

 

Svenska Lottakåren deltar som expert i den av regeringen tillsatta utredningen av 

Försvarsmaktens personalförsörjning. Svenska Lottakåren följer också noggrant arbetet inom 

Försvarsberedningen där det är av särskilt intresse för Lottakåren att bevaka skrivningarna om de 

frivilliga försvarsorganisationernas uppgift och betydelse. 

 

Översynen av organisationsstödsmodellen är i sitt slutskede och Svenska Lottakåren analyserar 

löpande effekterna av myndigheternas eventuella föreslagna förändringar. 
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Resultaträkning 
 
 
Belopp i SEK  Not  2013-01-01-2013-12-31  2012-01-01-

2012-12-31 
         
Intäkter    Koncern  Förening  Förening 
Nettoomsättning  1  21 163 652  16 755 790  20 935 615 
Övriga intäkter    992 950  499 425  3 912 894 
Summa intäkter    22 156 602  17 255 215  24 848 509 
         
Kostnader         
Verksamhetskostnader  2  ‐12 663 871  ‐11 585 027  ‐12 623 234 
Personalkostnader  3  ‐8 122 542  ‐5 310 385  ‐7 643 113 
Avskrivningar    ‐748 610  ‐423 920  ‐217 388 
Övriga rörelsekostnader  4  ‐1 146 174  ‐396 483  ‐1 920 618 
Summa kostnader    ‐22 681 197  ‐17 715 815  ‐22 404 353 
         
Rörelseresultat    ‐524 595  ‐460 600  2 444 156 
         
Resultat från finansiella investeringar         
Övriga värdepapper som är 
anläggningstillgångar 

 5  309 897  309 897  216 303 

Ränteintäkter    50 057  59 055  45 242 
Räntekostnader    ‐1 408  ‐1 379  ‐758 
Summa finansiella investeringar    358 546  367 573  260 787 
         
Omföringar mot eget kapital  6  ‐823 962  ‐823 962  ‐775 269 
Skatt på årets resultat    ‐61 267  ‐61 267  ‐47 330 
Årets resultat    ‐1 051 278  ‐978 256  1 882 344 
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Balansräkning 
 
Belopp i SEK  Not  2013-12-31  2012-12-31 

         
TILLGÅNGAR    Koncern  Förening  Förening 
Fastigheter Älvkarleö herrgård  7  4 566 905  0  0 
Maskiner och inventarier  8  1 511 627  15 705  25 325 
Andelar i dotterbolag  9  0  6 962 143  7 376 443 
Värdepappersinnehav  10  10 808 114  10 808 114  10 829 126 
Summa anläggningstillgångar    16 886 646  17 785 962  18 230 894 
         
Omsättningstillgångar         
Färdiga varor och handelsvaror    422 479  315 257  290 752 
         
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar    1 230 375  328 349  801 322 
Lån till dotterbolag    0  116 580  316 596 
Skattefordringar    0  0  0 
Övriga fordringar    791 174  645 260  34 213 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  11  507 398  200 490  262 663 
Kassa och bank    5 125 364  4 482 937  4 130 287 
         
Summa omsättningstillgångar    8 076 790  6 088 873  5 835 833 
         
SUMMA TILLGÅNGAR    24 963 436  23 874 835  24 066 727 
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER         
Eget kapital         
Ändamålsenliga fonder    ‐2 543 045  ‐2 543 045  ‐2 539 592 
Balanserat kapital    ‐17 725 137  ‐17 725 137  ‐15 846 245 
Årets resultat    1 051 278  978 256  ‐1 882 345 
Summa eget kapital  12  ‐19 216 904  ‐19 289 926  ‐20 268 182 
         
Avsättningar         
Övriga avsättningar  13  ‐182 451  ‐182 451  ‐182 451 
Summa avsättningar    ‐182 451  ‐182 451  ‐182 451 
         
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder    ‐790 767  ‐344 892  ‐590 155 
Skatteskulder    ‐90 836  ‐90 836  ‐599 090 
Övriga kortfristiga skulder    ‐527 729  ‐242 238  ‐260 881 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  14  ‐4 154 749  ‐3 724 492  ‐2 165 968 
Summa kortfristiga skulder    ‐5 564 081  ‐4 402 458  ‐3 616 094 
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    ‐24 963 436  ‐23 874 835  ‐24 066 727 
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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 med undantag för K2. 

 

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. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens 

resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Koncernens resultaträkning har 

upprättats med en funktionsindelad uppställningsform då det bedöms ge mer rättvisande bild av 

koncernens resultat med hänvisning till ÅRL 2 kap 2-3 §§. 

 

2013 är första året då Älvkarleö herrgård AB är en egen juridisk person. I föregående år redovisas 

både Älvkarleö herrgård och organisationen gemensamt under "Förening". 

 

Inkomstskatter 
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 

justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intresseföretags skatt. 

 

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller 

erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är 

beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 

 

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande 

skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 

redovisas mot eget kapital. 

 

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och 

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

 

Huvuddelen av förbundets 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, 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. 
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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 
 2013 2012 

Not 1  Nettoomsättning* Koncern Förening Förening 
Medlemsintäkter 1 057 396 1 057 396 1 045 992 
Bidrag och uppdragsmedel 14 880 583 14 880 583 14 186 759 
Uthyrning av konferensanläggning 4 839 809 0 5 125 624 
Ekonomitjänster 385 864 817 811 577 240 
Summa 21 163 652 16 755 790 20 935 615 
* Varav försäljning till koncernföretag 0 431 947 0 
    
 

  2013 2012 
Not 2  Verksamhetskostnader* Koncern Förening Förening 
Utbildning 8 293 393 8 293 393 7 775 452 
Lottanytt 756 515 756 515 759 700 
Totalförsvarsinformation 713 549 713 549 894 945 
Administration 1 686 570 1 716 570 1 839 323 
Revision 135 000 105 000 103 000 
Konferensanläggning 1 078 844 0 1 250 814 
Summa 12 663 871 11 585 027 12 623 234 
* Varav inköp från koncernföretag 0 945 995 0 
    
 

  2013‐12‐31 2013‐12‐31 
Not 3   Anställda och personalkostnader 

Koncern Förening Förening 
Medelantal anställda      
Förtroendevalda presidiet 1 1 1 
Anställda 13 7 12 
Totalt anställda 14 8 13 
Varav män 3 2 2 
       
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader      
Styrelse och förtroendevalda presidiet 373 530 373 530 394 083 
Anställda 5 456 471 3 401 541 5 015 010 
Övriga ersättningar 123 331 73 565 234 948 
Sociala avgifter 1 864 714 1 214 184 1 718 803 
Pensionskostnader 304 496 247 565 280 269 
Summa 8 122 542 5 310 385 7 643 113 
       
Varav för rikslottachefen      
Arvode 213 377 213 377 212 448 
Pension och sociala avgifter 67 043 67 043 66 751 
Summa rikslottachefen 280 420 280 420 279 199 
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  2013 2012 

Not 4  Övriga kostnader Koncern Förening Förening 
Arbetsgrupper 0 0 25 233 
Riksstämma 200 000 200 000 1 019 374 
Valkommitté 25 000 25 000 53 252 
Övrigt 921 174 171 483 822 759 
Summa 1 146 174 396 483 1 920 618 
    
  2013 2012 
Not 5  Resultat från övriga värdepapper Koncern Förening Förening 
Reavinst/förlust 148 735 148 735 ‐24 347 
Utdelning 161 163 161 163 240 650 
Summa 309 897 309 897 216 303 
 

    
  2013 2012 

Not 6  Omföringar mot eget kapital Koncern Förening Förening 
Ej utnyttjade bidrag och uppdragsmedel ‐689 812 ‐689 812 ‐453 503 
Utbildning genomförd med reserverade medel 38 402 38 402 ‐84 067 
Totalförsvarsinformation 0 0 ‐205 055 
Överskott utbildningskonto ‐172 552 ‐172 552 ‐32 644 
Summa ‐823 962 ‐823 962 ‐775 269 

    
  2013-12-31 2012-12-31 

Not 7  Fastigheter Älvkarleö herrgård Koncern Förening Förening 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Byggnad 4 653 944 0 300 000 
Ingående värde, ombyggnad 0 0 4 353 944 
Försäljning 0 0 ‐4 653 944 * 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 4 653 944 0 0 
       
Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 ‐1 086 396 
Årets avskrivningar enligt plan ‐87 039 0 0 
Försäljning 0 0 1 086 396 * 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan ‐87 039 0 0 
    
Utgående restvärde 4 566 905 0 0 
Fastigheter avser Älvkarleö Bruk 4:11. Fastigheten saknar fastställt taxeringsvärde. 
* Avser intern försäljning i samband med bolagiseringen av Älvkarleö herrgård AB 
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  2013-12-31 2012-12-31 

Not 8  Maskiner och inventarier Koncern Förening Förening 
Ingående anskaffningsvärde 77 071 77 071 2 196 443 
Inköp 1 733 573 0 0 
Utrangering 0 0 ‐115 489 
Försäljning 0 0 ‐2 003 883 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 810 644 77 071 77 071 
       
Ingående avskrivningar enligt plan ‐51 746 ‐51 746 ‐1 554 783 
Årets avskrivningar enligt plan ‐247 271 ‐9 620 ‐16 376 
Utrangering 0 0 114 787 
Försäljning 0 0 1 404 626 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan ‐299 017 ‐61 366 ‐51 746 
    
Utgående restvärde 1 511 627 15 705 25 325 
    

 

Not 9  Andelar i dotterbolag 
Andelar i koncernföretag    
Koncernen Organisationsnummer Säte Kapitalandel (%) 
Älvkarleö herrgård AB 556913-4199 Uppsala län 100 
      
Andelar i dotterföretag Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört värde   Bokfört värde  
Moderbolaget andel % andel % aktier 2013-12-31 2012-12-31 
Älvkarleö herrgård AB 100 100 50 000 6 962 143 7 376 443 
Summa       6 962 143 7 376 443 
      

 

Not 10 
Värdepappersinnehav 

      

  Anskaffnings-/bokfört värde Marknadsvärde Andel av depå 
Portfölj Centralfonden och  
övriga fonder 

Koncern Förening Koncern Förening Koncern Förening 

Svensk aktiemarknad 1 653 730 1 653 730 2 179 119 2 179 119 24,65% 24,65% 
Utländsk aktiemarknad 1 652 533 1 652 533 1 951 706 1 951 706 24,63% 24,63% 
Svensk räntemarknad 1 986 554 1 986 554 2 056 383 2 056 383 29,61% 29,61% 
Alternativa investeringar 1 415 297 1 415 297 1 451 129 1 451 129 21,10% 21,10% 
Summa depå 6 708 114 6 708 114 7 638 337 7 638 337 100% 100% 
            
Portfölj Ingegerd  
Söderbergs fond 

          

Svensk aktiemarknad 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
Utländsk aktiemarknad 4 100 000 4 100 000 4 200 142 4 200 142 100,00% 100,00% 
Svensk räntemarknad 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
Utländsk räntemarknad 0 0 0 0 0,00% 0,00% 
Summa depå 4 100 000 4 100 000 4 200 142 4 200 142 100% 100% 
       
Summa värdepapper 10 808 114  10 808 114 11 838 479 11 838 479    
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 2013-12-31 2012-12-31 

Not 11  Förutbetalda kostnader upplupna 
intäkter 

Koncern Förening Förening 

Försäkringar 285 298 40 564 32 846 
Hyror 144 936 144 936 172 550 
Ipeer 0 0 21 312 
Meltwater news 0 0 17 333 
SPCS 0 0 7 781 
Siemens 6 340 6 340 0 
Svensk Cater AB 24 513 0 0 
Övriga poster 46 311 8 650 10 841 
Summa 507 398 200 490 262 663 
    

  

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. 
  2013-12-31 2012-12-31 
Ändamålsenligt kapital Koncern Förening Förening 
Centralfonden 1 516 521 1 516 521 1 516 521 
Lottornas Minnesfond 240 542 240 542 237 089 
Donationsfonden 255 868 255 868 255 868 
Maja Schmidts fond 241 771 241 771 241 771 
Pensionsfonden 207 959 207 959 207 959 
SKFF 33 950 33 950 33 950 
Maria Brücks fond 46 434 46 434 46 434 
Summa ändamålsenligt kapital 2 543 045 2 543 045 2 539 592 
       
 Balanserat kapital      
Central ledning 7 243 955 7 243 955 4 463 256 
Centralfonden 5 040 651 5 040 651 6 029 634 
Ingegerd Söderbergs fond 5 029 460 5 029 460 4 952 642 
Lottornas Minnesfond 411 071 411 071 400 713 
Summa balanserat kapital 17 725 137 17 725 137 15 846 245 
       
 Årets resultat      
Central ledning 151 520 151 520 2 288 936 
Älvkarleö herrgård AB ‐73 022 0 491 763 
Centralfonden ‐905 673 ‐905 673 ‐988 983 
Ingegerd Söderbergs fond ‐233 835 ‐233 835 76 818 
Lottornas Minnesfond 9 732 9 732 13 811 
Summa årets resultat ‐1 051 278 ‐978 256 1 882 345 
    
Summa eget kapital 19 216 904 19 289 926 20 268 182 
    

 

Förändring eget kapital 
Ingående eget kapital 20 268 182 20 268 182 18 368 538 
Ianspråktagande av medel 6 962 143 0 17 299 
Årets resultat ‐1 051 278 ‐978 256 1 882 345 
Utgående eget kapital 26 179 047 19 289 926 20 268 182 
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2013‐12‐31 2012‐12‐31 
Not 13  Övriga avsättningar Koncern Förening Förening 
Hemsideprojekt 182 451 182 451 182 451 
Summa 182 451 182 451 182 451 
    
     

  2013-12-31 2012-12-31 

Not 14  Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Koncern Förening Förening 

Medlemsavgifter 2014 869 050 869 050 0 
Försvarsmakten och MSB 872 431 872 431 632 493 
Ledarskapsakademin 18 546 18 546 18 546 
Revision 100 000 70 000 103 000 
Riksstämma 2014 225 000 225 000 0 
Semesterlön samt upparbetade löner 353 535 181 558 220 715 
Sociala avgifter 198 683 57 045 69 347 
Utbildning 0 0 38 403 
Ändamålsenliga gåvor 913 313 913 314 723 657 
Övriga bidrag 362 771 362 771 262 562 
Övriga upplupna kostnader 241 420 154 777 97 245 
Summa 4 154 749 3 724 492 2 165 968 
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Svenska Lottakårens styrelse 
Annette Rihagen, ordförande och rikslottachef 

Malin Andersson, vice ordförande 

Barbro Isaksson, vice ordförande 

Irene Bjerkemo, ledamot 

Marie Falk, ledamot 

Annelie Jansson, ledamot 

Eva Nolsäter, ledamot 

Charlotta Öhgren, ledamot 

Maria Öst, ledamot 

 

Överstyrelsen beslutar att med godkännande förelägga årsredovisningen med resultat- och 

balansräkning för verksamhetsåret 2013 till riksstämman 2014 för fastställande. 

 

Stockholm 2014-03-29 

 

 

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

 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har reviderat årsredovisningen för Riksförbundet Sveriges lottakårer för år 2013.  

 

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 
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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 2013 och av dess finansiella 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 2013. 

 

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 28 juni 2013 

 

Jeanette Cranning  Jenny Insulander 

Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
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