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Under 2016 ställde vi frågan ”Är du beredd att göra en insats?” och det var det många som 

hörsammade. Kvinnor som efter utbildning är ett stöd för myndigheter som Försvarsmakten och 

Jordbruksverket. 

 

2016 var året då våra professionellt frivilliga stabsassistenter i stabspoolen tjänstgjorde skarpt för 

första gången i samband med både mjältbrandsutbrottet i Östergötland och fågelinfluensan i 

Skåne.  

 

Uppdraget att bemanna våra militära uppdrag fortsätter och 2016 kunde vi återigen genomföra 

utbildning för underrättelseassistenter som varit mycket efterfrågad. 

 

En allt oroligare omvärld och fortsatta angrepp på demokratin och försvagning av våra mänskliga 

rättigheter gör att organisationer som Svenska Lottakåren behövs för att påminna oss själva och 

våra medmänniskor om vikten av att varje dag stå upp för våra rättigheter. Därför utbildar vi våra 

medlemmar i ämnet och det är en självklar grund i alla våra ungdomsutbildningar.  

 

I november genomförde vi riksstämma i Mora. Det är ett högtidligt möte där beslut tas för hur 

organisationen ska arbeta framåt men det fanns också rum för mycket glädje och gemenskap. I 

samband med riksstämma offentliggjordes Helle Jürgensens fond (till minne av den tragiska 

händelsen i Falun 1994) som Svenska Lottakåren har fått förtroende att förvalta. 

 

Precis innan jul fick alla lottor sista numret av medlemstidningen Lottanytt. Istället lanserade vi 

nyhetsbrevet Lottaposten som medlemmarna får en gång i månaden via e-post. Vi startade också 

vår egen ”radiokanal”, podcasten Lottapodden.  

 

Det finns ingen tvekan om att vi lottor är beredda att göra en insats vilket vi gör när behovet 

uppstår. 

 

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden organisation som verkar 

för att kvinnor ska engagera sig i frågor om samhällets säkerhet, både nationellt och 

internationellt. Organisationens medlemmar drivs av engagemanget att vara med och bidra till ett 

säkert och tryggt samhälle.  

 

 Svenska Lottakåren är Sveriges största frivilliga försvarsorganisation för kvinnor. 

Sedan 1924 har Svenska Lottakåren arbetat för folkförankring och uppslutning kring vårt militära 

och civila försvar. Ytterst är vi bärare av varför frågor som fred, demokrati och mänskliga 

rättigheter är värda att försvara. 
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Svenska Lottakåren informerar, rekryterar och utbildar idag för militära insatser och 

krisberedskap. 

 

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

organisationens uppdrag handlar det om grundutbildningar, vidareutbildningar, 

ledarskapsutbildningar och instruktörsutbildningar. 

 

Olika myndigheter ger uppdrag till Svenska Lottakåren för att våra utbildade och övade 

professionellt frivilliga ska bidra till att öka uthålligheten i samhället vid påfrestningar och kriser 

och ytterst för krig. Här kan du läsa om några av våra uppdrag och uppdragsgivare. 

 

För Försvarsmakten utbildar Svenska Lottakåren för militära frivilligavtal främst inom Hemvärnet 

där våra frivilliga utbildas till stabsassistenter, fältkockar och underrättelseassistenter. 

 

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utbildar vi kontinuerligt 

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

ordinarie funktioner är hårt ansatta och behöver stöttning av kompetens. 

 

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 stabsstöd.  

 

Många lottor är också utbildade och övade för uppgifter i frivilliga resursgrupper runt om i landets 

kommuner. 

 

Svenska Lottakåren utbildar också i ledarskap både militärt och civilt. 

 

Svenska Lottakårens egna funktionärer genomgår utbildningar som stärker dem i sina ideella 

åtaganden inom organisationen. 

 

Vi genomför också utbildningar för våra medlemmar inom mänskliga rättigheter, ledarskap och 

personlig utveckling. 

 

Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet syftar till att under upplevelsebaserade former ge en 

förståelse för säkerhet, trygghet, fred, mänskliga rättigheter och demokrati 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, och där den omedelbara kopplingen till exempelvis den militära verksamheten inte 
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finns. Svenska Lottakåren ansvarar t ex för utbildningsprogrammet Mpower i samarbete med 

Fryshuset. Mpower syftar till att stärka tjejer och killar, till att utbilda sig för att ta ansvar för vår 

gemensamma trygghet i Sverige.   

 

Bland våra ungdomsutbildningar finns också tjejlägret Trotsa motståndet, Unga Eldsjälar och 

utbildningar inom mänskliga rättigheter och ledarskap.  

 

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 utsattheten för kvinnor och barn i konflikt och krig, och vikten av 

kvinnors närvaro och deltagande i det fredsbyggande arbetet efter en konflikt och för att bygga 

hållbara demokratiska nationer och samhällen. 

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 2016 hade 

Svenska Lottakåren 4 422 medlemmar och 104 lokala lottakårer. 

 

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

 

Riksstämman, som genomförs 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 åtta anställda. Kansliet 

arbetar bland annat med utbildningsverksamhet, kommunikation, ekonomi och övrig 

administration och är behjälpliga i kontakter med andra organisationer, myndigheter, råd och 

nämnder.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Blekinge // 2 

Dalarna // 9 

Gotland // 1 

Gävleborg // 5 

Halland // 2 

Jämtland // 1 

Jönköping // 7 

Kalmar // 2 

Kronoberg // 1 

Norrbotten // 8 

Skåne // 16 

Stockholm // 12 

Södermanland // 6 

Uppsala // 2 

Värmland // 4 

Västerbotten // 3 

Västernorrland // 4 

Västmanland // 1 

Västra Götaland // 15 

Örebro // 1 

Östergötland // 2 

 

Antal lottakårer: 104 

Antal medlemmar: 4422 

Antal nya lottor: 498 

 

Åldersfördelning 

0-17 år: 0,9 % (44 st) 

18-30 år: 8,2 % (364 st) 

31-50 år: 26,7 % (1184 st) 

51-70 år: 39,1 % (1731 st) 

71 år ->: 24,9 % (1099 st) 
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Svenska Lottakåren har genomfört utbildningar främst inom ramen för organisationens olika 

huvudmannaskap. Verksamhet har bedrivits enligt plan och direktiv.  

Svenska Lottakåren har deltagit med representanter i arbetsgrupper som bedrivits av andra 

frivilligorganisationer och deltar även med en representant i Hemvärnets Centrala 

Rekryteringsråd.  

 

Svenska Lottakåren bidrar till samhällets folkförankring av försvarsfrågor och att engagera kvinnor 

att göra en aktiv insats för vårt militära försvar och samhällets krisberedskap. Genom våra 

utbildningar får lottor möjlighet att stärka sig själv, stärka samhället och stärka andra.  

 

Att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle handlar på många sätt om att stå upp för de 

värderingar som vårt demokratiska samhälle bygger på. Att alla människor ges möjlighet att bidra 

utifrån sin kunskap och kompetens är en nyckelfaktor för att förebygga motsättningar och agera 

proaktivt för ett fredligt samhälle. Organisationen genomför årligen utbildning för våra medlemmar 

inom detta viktiga område. 

 

Sköt dig själv 

Att kunna ta hand om sig själv vid en oväntad händelse är ett sätt att bygga motståndskraft i 

samhället. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför 

Svenska Lottakåren ”Sköt dig själv”. Heldagsutbildningen riktar sig till allmänheten för att ge 

kunskap om vad den enskilde ska tänka på vid olyckor och kriser i samhället. Under 2016 

utbildade vi närmare 600 personer.  

 

”När det oväntade händer – Stärk dig själv och hjälp andra” är en kortare och flexibel variant av 

Sköt dig själv för att skapa förståelse för individens ansvar under en kris och hur den enskilde kan 

bidra till ett socialt hållbart samhälle. Metoden som används utgår från gruppens egna tankar 

kring säkerhet och trygghet och utifrån det tas konkreta förslag fram för att bidra till ökad trygghet 

i närområdet som de enskilda individerna kan göra i sin vardag. Under 2016 genomfördes ett 

flertal kurser riktade mot olika målgrupper. 

 

Mpower 

Tillsammans med Fryshuset genomför Lottakåren utbildningsprogrammet Mpower, också med 

stöd från MSB. Deltagarna får kunskap om krisberedskapssystemet och förståelse för individens 

roll och ansvar vid en kris samt mycket större förståelse för det demokratiska systemet och 

svårigheterna som kan uppstå. Denna kunskap har även bidragit till en vilja hos deltagarna att 

agera som aktiva samhällsmedborgare och delta i civilsamhället vid kris.  

Genom Mpower-programmet har unga människor fått kunskap om och respekt för samhällets 

krisberedskapssystem samt förståelse för individens roll och ansvar vid fred och kris. Med 

kunskap ökar även deltagarens förmåga att analysera samhället utifrån aktuellt läge och agera 

situationsanpassat. Ett exempel på detta är en parallell trygghetsmanifestation som genomfördes 

i Östersund och Malmö. Initiativtagaren var en deltagare från Östersund som reagerade på 
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polisens råd till kvinnliga invånare, till följd av ett flertal sexuella övergrepp som skett i staden. 

Polisen rådde kvinnor att inte gå ut efter att det blivit mörkt. Mpower-deltagaren ansåg att det inte 

var ett hållbart och förebyggande sätt att lösa krisen. Istället arrangerade hon ett kvällslopp 

genom stadsparken, som ansågs vara ett riskområde, som avslutades med en stor manifestation 

på Östersunds stortorg. Mpower-deltagaren lyckades involvera kommunen, Östersundspolisen, 

civilsamhället och invånare i staden. Hon uppmärksammande en ohållbar situation och skapade 

förutsättningar för engagemang och samarbete i Östersund. Samtidigt genomfördes en liknande 

manifestation med samma syfte i Malmö.  

 

Mpower-deltagarna skapar egna beredskapsplaner som bygger på en riskanalys som varje 

enskild gör på sitt lokalområde. Beredskapsplanen används sedan som utbildningsunderlag då de 

utbildar minst två personer, i den enskildes säkerhet. Ofta sker insatsen på deltagarens skola 

eller arbetsplats, den egentliga spridningen sker alltså till fler än två personer per Mpower-

deltagare. 

 

I Mpower-programmet har mötet mellan individer ifrån olika bakgrund och erfarenheter varit 

centralt för det positiva resultatet. I mötet mellan unga från hela landet, breddas synen på 

samhällets sårbarheter och deltagarna ser likheter mellan olika typer av krissituationer. Till 

exempel har många deltagare insett att ett ungdomsupplopp i en storstadsförort bidrar till samma 

samhällsstörningar som ett längre elavbrott, som slår ut kollektivtrafik och livsmedels-

försörjningen. Genom mötet blir deltagarna även medvetna om identitetskonstruktioner om sig 

själv och andra. Det skapar förståelse för, till exempel, rasistiska strukturer som hotar fred och 

deltagarna kan då engagera sig förebyggande och fredsbevarande. Den integrationsprocess som 

sker under programmet är en stor del i arbetet att förebygga samhällskriser.  

 

Mpower-deltagaren undersöker även hemsidor för respektive kommun samt försöker komma i 

kontakt med kommunen eller länets beredskapssamordnare/ säkerhetschef. Uppgiften syftar till 

att undersöka hur tillgänglig krisinformation är för invånare. Resultatet har visat sig vara, i de 

flesta fall, att det är svårt att hitta information och/ eller komma i kontakt med rätt offentlig 

representant för att få svar på förebyggande frågor om den enskildes säkerhet. Kommentar från 

manlig deltagare; Först förstod jag inte vad samhällskriser hade med mig att göra men nu förstår 

jag det och det har jag aldrig tänkt på förut. 

 

Informationssäkerhet är en viktig och relevant del i Mpower-programmet. Detta blir väldigt tydligt 

när Mpower-deltagare redogör för sina beteenden på internet och sociala medier. Genom att fler 

människor får kunskap om källgranskning, ryktesspridning och desinformation minimerar vi 

antalet invånare som påverkas av oriktig information om samhället. Det är inte sällan våra 

deltagare är helt ovetandes om falsk information och falska källor de spridit vidare på Facebook. 

Historien har flera gånger visat oss informationens makt och vikten av att invånare har tillgång till 

sanningsenlig information. Idag finns det otaliga källor till samhällsinformation och många falska 

tyvärr. Genom att Mpower-deltagare ökar sin kunskap och sprider den vidare i sin omgivning 

minskar vi risken för fredshotande polariseringar som att icke demokratiska värderingar får fäste i 

samhället. Detta bidrar till landets psykologiska försvar. 
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Ungdomsutbildning 

Ungdomsutbildning är en nyckel för att locka unga medlemmar till Svenska Lottakåren. Under 

2016 har två ungdomshelger genomförts med stöd av Försvarsmakten, förutom Tjejlägret och 

Rookie. Ungdomshelgerna har varit en nyckel i att behålla ungdomarnas engagemang över året. 

Ungdomshelgerna har fokuserat på att ge en förståelse för samhällets normer och värderingar 

samt samhällets säkerhet och Försvarsmaktens betydelse för detta.  

 

Ledarskap 

Det egna ledarskapet, oavsett om du är utsedd chef eller medarbetare, är ett av Svenska 

Lottakårens huvudmannaskap för Försvarsmakten. Helgutbildningen Ledarskap idag syftar till att 

nya medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna ska upptäcka nyttan med att 

vidareutveckla sig själv och se möjligheterna som ett militärt avtal ger till det. 

Under 2016 genomfördes sju Ledarskap idag varav ett flertal av dem i samarbete med en lottakår 

som då svarade för rekryteringen lokalt till utbildningen. 

 

Svenska Lottakårens samarbete med Jordbruksverket, som inledde under 2013, har fortsatt att 

utvecklas. 

 

Under 2016 fortsatte arbetet med att skapa en stabspool av utbildade stabsassistenter som kan 

utgöra förstärkning vid en kris. Tanken är att även andra myndigheter och länsstyrelser ska kunna 

nyttja de utbildade stabsassistenterna vid en samhällskris.   

 

Under året har vi genomfört ledarskapsutbildning och stabsutbildning vilket har kommit att 

användas i skarpa insatser. Under året aktualiserades lottornas kunskaper i ledning och stabstöd 

främst i samband med utbrotten av fågelinfluensa i Skåne och mjältbrand i Östergötland där 

utbildade stabsassistenter medverkade i Jordbruksverkets insatser.  

Kunskap, erfarenheter och kompetenser förstärker varandra inom de militära och civila 

uppdragen. 

 

Uppdraget att rekrytera och utbilda verksamhetsledare och provtagare för den nationella 

strålberedskapen har funnits sedan 2002 och är ett samarbete mellan Svenska Lottakåren, 

Svenska blå stjärnan och Bilkåren, där Lottakåren har det administrativa ansvaret.  

Under 2016 fortsatte den långsiktiga utvecklingen för att kompletteringsutbilda 

verksamhetsledarna för sitt uppdrag att rekrytera och utbilda nya provtagare och att kunna leda 

dessa under övning och i skarpa insatser. Att kunna fungera som verksamhetsledare fullt ut, 

kräver stor kompetens, flexibilitet och stresstålighet.  

 

Specialister i Försvarsmakten 

Under 2016 har Svenska Lottakåren fortsatt utvecklingsarbetet gällande ledarskap, stabsstöd, 

underrättelsetjänst samt förplägnad. Uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapen har 

bedrivits såväl internt i organisationen som vid möten med skolledningar på utbildningsorterna 

och i samverkan med kompetensföreträdarna. Kontakterna med kompetensföreträdarna har 

fungerat utmärkt under året.  
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Efter PROD FRIVs tidigare besked om förändringar inom ledarskapsutbildningarna riktade till 

blivande chefer, har utveckling av ett förändrat kursinnehåll fortsatt. Med stöd av FMLOPE har 

Svenska Lottakåren under året tagit fram en grundutbildning för blivande gruppchefer som 

kommer att genomföras under 2017. Fortsatt utvecklingsarbete med fortsättningskurser inom 

ämnesområdet ledarskap (befälsföring) bedrivs. I samarbete med FVRF arbetar Lottakåren även 

med utvecklingen av instruktörsutbildningen då ämnena ledarskap och pedagogik ligger nära 

varandra. 

 

Med stöd av LedSS har nya kursplaner tagits fram för utbildningarna riktade till stabsassistenter 

med placering i Hemvärnet respektive HKV. Vid sommarens utbildning, där kursplanerna 

användes för första gången, var LedSS på plats med en kvalitetssäkrare som även gav våra 

instruktörer ett extra stöd under genomförandet. Detta samarbete har uppskattats från alla håll 

och ger Svenska Lottakåren förutsättningar för att bedriva sin verksamhet på bästa sätt för att nå 

effekt i Försvarsmakten. 

För att fortsätta rekryteringen av stabsassistenter med placering på HKV genomfördes  

en informationsdag på Högkvarteret i början av sommaren.  

 

Inom uppdraget att utbilda underrättelseassistenter har en grundutbildning genomförts i Uppsala 

under hösten 2016. Det var ett stort tryck av ansökningar och alla kunde inte erbjudas plats. Här 

ser Svenska Lottakåren ett stort framtida behov av utbildning då det inte genomförts 

grundutbildning på ett antal år. Dialogen med UndSäkC är igång för planeringen av utbildning 

hösten 2017. 

 

Även när det gäller huvudmannaskap förplägnad har det under 2016 pågått ett omfattande 

arbetet med att se över och revidera kursplaner. Detta har gjorts i samverkan med 

kompetensföreträdare från LogS i Skövde. Målet är att kursplanerna är fastställda inför 2017 års 

verksamhet. 

 

Förplägnadsutbildningar har genomförts i Karlskrona likt tidigare år. Försvarsmaktens och 

Lottakårens utmaning att attrahera blivande kockar påverkar antalet utbildade. Behovet av 

förnödenheter och varm tillagad mat i en krissituation är vital men då Lottakåren inte beviljats 

medel för att genomföra förslagen från det analysarbete som har gjorts är antalet rekryterade och 

utbildade i samma nivå som tidigare år. 

 

Större delen av utbildningarna har genomförts sammanhållet vid skolor. På Revingehed 

samverkar flera organisationer under sommarveckorna 27-28 och kan på så sätt skapa 

synergieffekter och effektiva samarbeten. Svenska Lottakåren har på denna frivilligskola 

huvudansvar för administration och arbetsuppgifter som får hela verksamheten att fungera 

optimalt.  

 

Vissa utbildningar har genomförts utan att vara knutna till frivilligskola, till exempel Tjejlägret på 

Gotland. Genom de viktiga ungdomsutbildningarna har runt hundra unga kvinnor fått 

totalförsvarsinformation och förståelse för Försvarsmaktens roll i arbetet med att försvara fred, 

demokrati och mänskliga rättigheter. Kvinnor är en viktig målgrupp för Försvarsmakten där 

Lottakåren spelar en stor roll för att nå fram och skapa intresse och förståelse. 
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Ett stort antal funktionärer och instruktörer har också deltagit i årets konferens för att inspirera och 

engagera medlemmar för uppdrag i Försvarsmaktens organisation.  

 

Under året har inspektioner genomförts vid samtliga utbildningsplatser. 

 

Personlig utveckling är en av de saker som lottor nämner när de får frågan vad medlemskapet ger 

dem. Ett sätt att vidareutveckla sig själv är att stärka andra. Det gör lottor i sin roll som funktionär, 

styrelsemedlem eller instruktör och handledare. 

 

Våra yngre medlemmar mellan 18-30 år stärker sin förmåga att kunna ta ett styrelseuppdrag 

genom utbildningen Unga kvinnor i ledning. Syftet är att fler unga medlemmar ska vilja ta på sig 

ett styrelseuppdrag och att organisationen genom det föryngras.  

 

Handledarna i Sköt dig själv samlades under hösten för att nätverka och genomföra 

vidareutbildning.  

 

Ytterligare stöd gavs av LedSS i samband med en höstkonferens för stabsinstruktörer. 

 

Vi samlade kårernas ansvariga för informations- och utbildningsfrågor vid två tillfällen under våren 

för att stärka deras förmåga att inspirera och engagera medlemmar för uppdrag i 

Försvarsmaktens organisation. 

 

Instruktörer har genomgått kompetenshöjande utbildning, bland annat genom en 

ledarskapskonferens med fokus på konflikthantering. 

 

  

Svenska Lottakåren har en stark närvaro i sociala medier. Facebook är den viktigaste kanalen för 

att nå ut till befintliga medlemmar men även potentiella medlemmar. Organisationens Instagram-

konto lånades under sommaren ut till deltagare på utbildningar och event så att de kunde berätta 

om sin upplevelse direkt och har blivit en viktig kanal för nyrekrytering. 

 

Två nationella rekryteringskampanjer genomfördes tillsammans med lottakårerna under året. 

Temat var ”Är du beredd att göra en insats?”. Nationell annonsering i sociala medier väckte 

nyfikenhet hos kvinnor att lära känna Lottakåren mer. De fyllde i en intresseanmälan och blev 

därefter kontaktad av den lokala lottakåren som bjöd in till ett informationsmöte. 

 

Under 2016 deltog Svenska Lottakåren tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer på 

ungdomsfestivalen We Are Sthlm.  

 

Dessutom deltog lottakårer under året på mässor, festivaler, marknader och andra 

händelser/event och skapade på så vis uppmärksamhet och rekryteringsvägar in till 
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uppdrag inom Försvarsmakten och samhällets krisberedskap. Lottakårer har även deltagit med 

information på Military Weekend. 

 

Lottanytt har under lång tid varit Svenska Lottakårens medlemstidning och utkom gratis fyra 

gånger varje år till alla medlemmar. Tidningen tog upp aktuella ämnen för organisationen och de 

verksamhetsområden vi är aktiva inom. I december 2016 utkom sista numret av Lottanytt.  

 

Från och med september 2016 får medlemmar som har en e-post registrerad Lottaposten, ett 

elektroniskt nyhetsbrev. Lottaposten utkommer en gång i månaden och kan därmed uppdatera 

medlemmarna på vad som händer inom organisationen men också inom det försvars- och 

säkerhetspolitiska området. 

 

10 oktober 2016 publicerades första avsnittet av Lottapodden – Svenska Lottakårens egen 

podcast. I Lottapodden samtalar vi om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med 

personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden 

publiceras varannan vecka. 

 

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. 

 

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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 Älvkarleö herrgård AB (556913-4199) är Svenska Lottakårens dotterbolag. Herrgården har 

disponerats av Svenska Lottakåren för utbildningsverksamhet sedan 1952 och varit i 

organisationens ägo sedan 1960-talet.  

 

Här bedrivs en del av organisationens utbildningar och konferenser. 

 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria 

 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria                            

Prinsessan Christina, Fru Magnuson 

Gunhild Bolander, f d ordförande i riksförbundet 

Margareta af Ugglas, f d ordförande i riksförbundet 

Eva Flyborg, f d ordförande i riksförbundet 

Alice Trolle Wachtmeister, f d rikslottachef 

Marianne af Malmborg, f d rikslottachef 

Nini Engstrand, f d rikslottachef 

Elisabeth Falkemo, f d rikslottachef 

Annette Rihagen, f d rikslottachef 

Liv Lindholm , f d förbundslottachef 

Åsa Lindestam, Söderhamns lottakår 

 

 

Barbro Isaksson, ordförande och rikslottachef, Bohusläns lottakår  

Malin Andersson, vice ordförande, Växjö lottakår 

Eva Nolsäter, vice ordförande, Stockholms marinlottakår 

Karin Englund, Trollhättans lottakår 

Marie Falk, Nordöstra Skånes lottakår 

Annelie Jansson, Uppsala lottakår 

Ewa Larsson, Umeå lottakår 

Ulrica Skoogh, Linköpings lottakår 

Susanne Wahlgren, Stockholms lottakår 
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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, Stockholms flyglottakår 

Tanja Wirholm, ordförande ungdomsrådet Ungt Forum 

 

 

Barbro Isaksson, ordförande och rikslottachef, Bohusläns lottakår  

Malin Andersson, vice ordförande, Växjö lottakår 

Eva Nolsäter, vice ordförande, Stockholms marinlottakår 

Cecilia Agri, Sollentuna lottakår 

Ewa Larsson, Umeå lottakår 

Margareta Olander, Karlshamns lottakår 

Sally Silfveroxel, Göteborgs lottakår 

Susanne Wahlgren, Stockholms lottakår 

 

Ersättare 

Malin Borning, Göteborgs lottakår 

Annica Emtegård, Stockholms marinlottakår 

 

Föredragande 

Heléne Rådemar, generalsekreterare 

 

Adjungerad 

Anncharlotte Nilsson, protokollsekreterare, Stockholms flyglottakår 

 

Sju protokollförda sammanträden genomfördes under året. 

 

Kontaktperson för Försvarsmakten 

Generallöjtnant Göran Mårtensson t o m 2016-03-14 

Konteramiral Jonas Haggren fr o m 2016-03-15 

Överste Laura Swaan Wrede fr o m 2016-03-15 

 

Maria
Maskinskriven text
Tanja Wirholm, Hälsingborgs armélottakår

Maria
Maskinskriven text
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Barbro Isaksson, ordförande och rikslottachef 

Malin Andersson, vice ordförande 

Eva Nolsäter, vice ordförande 

Heléne Rådemar, generalsekreterare 

 

Jeanette Cranning 

Gunnar Thullberg 

 

Ersättare 

Johan Törnkvist 

Gunilla Werner Carlsson 

 

Sammankallande 

Ulla Britt Kenttä, Haparanda lottakår 

 

Ordinarie ledamöter 

Christina Olsson, Stockholms lottakår 

Margareta Persson, Malungs lottakår 

Maria Rosqvist, Östgöta-Tjust lottakår 

Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår 

 

Ersättare 

Annelie Lundquist Ekbladh, Nordöstra Skånes lottakår 

Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår 

Irene Åkesson Bjerkemo, Kiruna lottakår 

 

Sammankallande 

Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår 

 

Ordinarie ledamöter 

Carina Bergh, Veberöds lottakår 

Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår 

Irene Åkesson Bjerkemo, Kiruna lottakår 

Margareta Persson, Malungs lottakår 
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Heléne Rådemar, generalsekreterare 

Maria Öst, kommunikatör 50% 

Anna Katz, utbildningsansvarig 

Tomas Lann, redovisningsekonom 

Eva-Lena Benfari, ekonomiassistent 

Thommy Skogberg, administratör 

Britta Christott, projektledare SDS och koordinator civila utbildningar 

Kathy Santos, projektledare Mpower  

 

 

Svenska Lottakåren har under 2016 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, rikslottachef. 

  

Svenska Lottakåren har under 2016 representerats i följande styrelser, kommittéer och råd. 

Förteckningen nedan redovisar organisationens representanter. 

 

Cancerfonden 

Elisabeth Falkemo, f d rikslottachef, ledamot 

 

Frivilligorganisationernas samarbetskommitté, FOS 

Barbro Isaksson, rikslottachef 

Heléne Rådemar, generalsekreterare, ersättare 

 

Idea, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer 

Heléne Rådemar, generalsekreterare 
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Konung Gustaf V:s 90-årsfond 

Marianne af Malmborg, f d rikslottachef 

 

Kungafonden 

Annette Rihagen, f d rikslottachef, styrelseordförande 

 

Lottanytts redaktionsråd 

Maria Öst, kommunikatör 

 

Rikshemvärnsrådet 

Malin Dreifaldt, Bilkåren, FOS-representant 

John Fritsch, SvKRF, FOS-representant, ersättare 

 

Rikskommittén Sveriges Nationaldag 

Barbro Isaksson rikslottachef, styrelseledamot  

 

Sensus 

Britt-Inger Svensson, ledamot 

 

Styrelsen för Älvkarleö herrgård AB 

Annette Rihagen, f.d. rikslottachef, styrelseordförande 

Janet Königsson, VD 

Ann-Christine Karlsson, Tierps lottakår, ledamot 

Tomas Lann, ledamot t o m 2016-05-17 

Barbro Isaksson, ledamot fr om 2016-05-18 

Eva-Lena Benfari, ersättare t o m 2016-05-17 

Eva Nolsäter, ersättare fr o m 2016-05-18 
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Överstyrelsen för Riksförbundet Sveriges lottakårer (Lottakåren) org.nr 802006–0359 får härmed 

avge berättelse över förvaltningen under räkenskapsåret 2016.  

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.  

 

Överstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet och förvaltning samt 

ansvar som arbetsgivare. Under verksamhetsåret 2016 sammanträdde överstyrelsen sju gånger. 

Ordförande i överstyrelsen är rikslottachefen som har ett fast månadsarvode med 15 % av 

prisbasbeloppet samt rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för tjänstledighet från 

arbetsgivaren med 20 %. Under 2016 har rikslottachefen avstått från sin rätt till förlorad 

arbetsförtjänst. 

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 

fysisk sammanträdesdag och 250 kr per telefonmöte. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ges 

vid behov. 

 

2016-12-31 hade Lottakåren 4 422 medlemmar. Alla medlemmar kan välja att tillhöra en lokal 

lottakår eller ett medlemskap utan kårtillhörighet. Vid årsskiftet var 3 966 medlemmar anslutna till 

en lokal lottakår. Under året rekryterades totalt 498 nya lottor. 

 

 

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 faktiska krissituationer. 

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 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 2016 har Lottakåren utbildat 

456 elever inom dessa områden. 

 

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

stab samt provtagare och verksamhetsledare inom den nationella strålskyddsberedskapen. Under 

2016 har Lottakåren utbildat 177 elever inom dessa områden. 

I projekten Mpower och Sköt dig själv har Lottakåren utbildat och nått ut till totalt 795 personer. 

Strålsäkerhetsmyndigheten ger uppdrag till Lottakåren att stötta med stabsstöd samt öva 

utbildade provtagare och verksamhetsledare inom den nationella strålskyddsberedskapen. 

 

Post- och telestyrelsen ger uppdrag till Lottakåren att stötta med stabsstöd i den nationella 

telesamverkansgruppen (NTSG). 

 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond gav Lottakåren stöd för utbildning av 

funktionärer och ungdomar. Medlen från fonden användes till att vidareutveckla vår 

ungdomsverksamhet riktad mot att engagera unga lottor i försvars- och säkerhetsfrågor. 

 

På myndigheters uppdrag har Lottakåren utbildat totalt 1 428 elever under 2016. Samtliga 

utbildningar bygger på att stärka den enskilde individens roll i en krissituation. 

Under hösten aktualiserades lottornas kunskaper i ledning och stabsstöd i och med 

Jordbruksverkets behov av förstärkningsresurser i samband med utbrottet av Fågelinfluensan.  

 

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

organisationens utbildningar och konferenser. Under 2015 gjordes anteciperad1 utdelning på 

400 tkr från Älvkarleö herrgård AB. För 2016 har ingen anteciperad utdelning gjorts vilket har 

påverkat resultatet negativt. Anledningen till det är att styrelsen vill invänta beslut från 

myndigheterna på tilldelade medel innan beslut om utdelning görs från dotterbolaget. Den 

utdelning som därmed kommer beslutas om på bolagsstämman 2017 för resultatet 2016 kommer 

därför intäktsföras under 2017. Utdelningen från herrgården 2016 är därmed 0 kr.  
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1 Anteciperad utdelning: Inom koncernredovisning en sådan utdelning från dotterbolag som bokförts i 

moderföretaget redan under intjänandeåret men där dotterbolaget bokför utdelningen först under nästföljande 

år i samband med att bolagsstämman fattar beslut om vinstdispositionen. 

 

Centralfonden förvaltas genom Handelsbanken och hade 2016-12-31 en orealiserad vinst på 637 

tkr. Från Centralfonden har uttag gjorts för att täcka administrativa kostnader och en 

funktionärsutbildning.  

Ingegerd Söderbergs fond förvaltas genom SEB och hade 2016-12-31 en orealiserad vinst på 

440 tkr. Från Ingegerd Söderbergs fond har uttag gjorts för att finansiera medlemsutbildningen 

Demokrati och mänskliga rättigheter, medlemsrådgivare samt påbörjad uppgradering av hemsida. 

 

Under 2016 gjorde organisationen ett underskott med 2 069 tkr. Lottakåren har i sina 

fondportföljer orealiserade vinster för 1 077 tkr. 

De senaste fem åren har Lottakåren utökat sina civila uppdrag. Den utmaning organisationen 

fortsatt står inför är ett minskat medlemsantal. 

 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Medlemsintäkter 905 tkr 948 tkr 989 tkr 1 057 tkr 1 046 tkr 

Älvkarleö herrgård AB 7 693 tkr 6 420 tkr 5 924 tkr 4 840 tkr 5 125 tkr 

Bidrag och uppdragsmedel 16 137 tkr 17 450 tkr 15 487 tkr 14 881 tkr 14 187 tkr 

      

Medlemmar 4422 4553 4 830 6 311 6 097 

Nyrekrytering 498 470 562 645 359 

Lottakårer 104 108 116 123 148 

 

 

FM och MSB har under 2016 påbörjat en översyn av organisationsstödsmodellen som ska vara 

klar våren 2017. En arbetsgrupp är upprättad genom FOS där de frivilliga 

försvarsorganisationerna finns representerade. I arbetsgruppen för översynen av 

organisationsstödsmodellen är Lottakåren representerad och överstyrelsen följer arbetet noga.  

 

Från och med 2017 kommer ingen medlemstidning att skickas ut till medlemmarna. Anledningen 

är de avvägningar som överstyrelsen gjort mot bakgrund av de stora underskott som 

organisationen haft under ett antal år. För att ytterligare möta underskottet beslutade riksstämman 

2016 att arvoderingen för de förtroendevalda ska förändras. Detta tillsammans med 

neddragningar på kansliet gör överstyrelsen bedömningen att underskottet kan hämtas hem 

senast till 2018. Överstyrelsen följer löpande organisationens verksamhet för att se om fler 

åtgärder behöver göras.  
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Lottakårens vision innebär att organisationen arbetar för ett säkrare och tryggare samhälle. Ett 

viktigt verktyg för detta är Livskraftiga lottakårer som tar ansvar för organisationens framtid och är 

en förutsättning för en organisation som växer och utvecklas, uppfyller sina uppdrag och finner 

nya vägar och arbetssätt. Riksstämman gav överstyrelsen i uppdrag att genom en arbetsgrupp se 

över Lottakårens organisation och arbetssätt. Arbetsgruppen ska vara klar med sitt arbete under 

året för att eventuella förslag till förändringar ska läggas fram till riksstämman 2018. Överstyrelsen 

kommer under 2017-2018 att aktivt arbeta med att få ett större engagemang i våra kårer för det 

gemensamma arbetet. 

 

Vi lever i en ständigt förändrad värld där utredningar och beslut kan förändra organisationens 

verksamheter. Lottakåren följer de arbeten som pågår eller kan komma att starta på uppdrag av 

myndigheter som rör våra intresseområden. 

 

Inom Lottakårens dotterbolag Älvkarleö herrgård AB har nödvändiga renoveringsarbeten 

påbörjats. En renoveringsplan är framtagen och kommer att verkställas under de kommande 

åren. 

 



Resultaträkning koncern

Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1
Medlemsavgifter 905 150 948 250

Gåvor 2 16 925 57 555

Bidrag 3 16 136 706 17 450 240

Nettoomsättning 5 613 182 4 363 050

Övriga verksamhetsintäkter 847 571 903 036

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående 

arbeten

-156 398 -175 161

Summa verksamhetens intäkter 23 363 136 23 546 970

Verksamhetens kostnader

Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster -1 341 564 -1 061 146

Övriga externa kostnader 4 -14 750 681 -15 317 216

Personalkostnader 5 -8 388 610 -8 386 462

Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar -418 646 -409 388

Summa verksamhetens kostnader -24 899 501 -25 174 212

Verksamhetsresultat -1 536 365 -1 627 242

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar 

6 321 501 1 198 704

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 759 8 046

Summa finansiella intäkter 325 260 1 206 750

Räntekostnader och liknande resultatposter - -1 375

Summa resultat från finansiella poster 325 260 1 205 375

Resultat efter finansiella poster -1 211 105 -421 867

Skatt på årets resultat -257 812 -221 766

Årets resultat -1 468 917 -643 633

Räkenskapsår
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Balansräkning koncern
TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 4 358 527 4 504 607

Inventarier, verktyg och installationer 8 982 888 1 078 189

Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella 

anläggningstillgångar 404 531 -

5 745 946 5 582 796

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 11 641 503 12 605 570

11 641 503 12 605 570

Summa anläggningstillgångar 17 387 449 18 188 366

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror 495 272 500 384

495 272 500 384

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 715 159 423 595

Övriga fordringar 171 312 465 310

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 260 043 421 249

1 146 514 1 310 154

Kassa och bank 3 759 168 4 307 146

Summa omsättningstillgångar 5 400 955 6 117 684

SUMMA TILLGÅNGAR 22 788 403 24 306 050
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 11 956 279 12 588 111

Bunda reserver 481 806 105 300

Balanserat kapital 5 414 685 6 552 633

Summa eget kapital 17 852 771 19 246 044

Avsättningar

Uppskjutna skatter 135 894 29 700

Övriga avsättningar - 182 451

Summa avsättningar 135 894 212 151

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 412 905 602 572

Skatteskulder 132 554 44 383

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 11 765 155 735 801

Upplupna medlemsavgifter 805 550 856 340

Ändamålsenliga gåvor 6 850 2 920

Övriga skulder 696 930 872 235

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 979 795 1 733 604

Summa kortfristiga skulder 4 799 739 4 847 855

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 788 403 24 306 050
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Resultaträkning föreningen

Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1
Medlemsavgifter 905 150 948 250

Gåvor 2 16 925 57 555

Bidrag 3 16 136 706 17 450 240

Övriga verksamhetsintäkter 848 666 717 276

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående 

arbeten

-156 398 -175 161

Summa verksamhetens intäkter 17 751 049 18 998 160

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader 4 -15 084 513 -15 781 107

Personalkostnader 5 -4 977 923 -5 451 379

Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar -3 352 -5 028

Summa verksamhetens kostnader -20 065 788 -21 237 514

Verksamhetsresultat -2 314 739 -2 239 354

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - 400 000

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar 

6 321 501 1 198 704

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 559 7 786

Summa finansiella intäkter 326 060 1 606 490

Räntekostnader och liknande resultatposter -452 -603

Summa resultat från finansiella poster 325 608 1 605 887

Resultat efter finansiella poster -1 989 131 -633 467

Skatt på årets resultat -80 303 -81 293

Årets resultat -2 069 434 -714 760

Räkenskapsår
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Balansräkning föreningen

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 - 3 352

- 3 352

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 9 6 962 143 6 962 143

Långfristiga värdepappersinnehav 10 11 641 507 12 605 570

18 603 650 19 567 713

Summa anläggningstillgångar 18 603 650 19 571 065

Omsättningstillgångar

Varulager
Handelsvaror 380 689 374 290

380 689 374 290

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 215 654 140 407

Övriga fordringar 13 286 842 019

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 234 909 353 948

463 849 1 336 374

Kassa och bank 1 274 260 2 285 118

Summa omsättningstillgångar 2 118 799 3 995 782

SUMMA TILLGÅNGAR 20 722 448 23 566 847
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 11 956 279 12 588 111

Balanserat kapital 5 314 915 6 676 874

Summa eget kapital 17 271 195 19 264 985

Avsättningar

Övriga avsättningar - 182 451

Summa avsättningar - 182 451

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 882 763 517 986

Skatteskulder 34 103 13 817

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 11 765 155 735 801

Upplupna medlemsavgifter 805 550 856 340

Ändamålsenliga gåvor 6 850 2 920

Övriga skulder 436 182 723 429

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 520 647 1 269 118

Summa kortfristiga skulder 3 451 250 4 119 411

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 722 444 23 566 847
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Eget kapital koncern Ändamåls- 

bestämda 

medel

Bundna 

reserver

Balanserat 

kapital

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 12 588 111 105 300 6 552 633 19 246 044

Ändamålsbestämt från givaren (Insamlingar) 16 925 - -16 925 -

Ändamålsbestämt av styrelsen 840 255 376 506 -2 610 035 -1 393 274

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
-1 489 012 - 1 489 012 -

Utgående balans 11 956 279 481 806 5 414 685 17 852 771

Eget kapital förening Ändamåls-

bestämda 

medel

Bundna 

reserver

Balanserat 

kapital

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 12 588 111 - 6 676 874 19 264 985

Ändamålsbestämt från givaren (Insamlingar) 16 925 - -16 925 -

Ändamålsbestämt av styrelsen 840 255 - -2 834 046 -1 993 791

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -1 489 012 - 1 489 012 -

Utgående balans 11 956 279 - 5 314 915 17 271 194

Spec. ändamålsbestämda medel 

Ingående 

balans

Tillförda 

medel
Insamling

Nyttjade/ 

oklassificerade 

medel

Utgående 

balans

Centralfonden 5 368 853 498 084 - -708 765 5 158 172

Ingegerd Söderbergs fond 4 602 934 201 550 - -714 998 4 089 486

Lottornas Minnesfond 781 187 13 863 1 500 -5 000 791 550

Utbildningsfonden 988 164 13 530 10 225 -35 475 976 444

Donationsfonden 269 990 3 907 - -24 357 249 540

Maja Schmidts fond 264 759 4 217 - - 268 976

Pensionsfonden 227 704 3 621 - - 231 325

Helle Jürgensons fond - 100 132 5 200 -417 104 915

SKFF 35 691 570 - - 36 261

Maria Brücks fond 48 829 781 - - 49 610

Summa ändamålsbestämda medel 12 588 111 840 255 16 925 -1 489 012 11 956 279

Förändring eget kapital
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Not 1 Redovisningsprinciper

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.

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Leasing

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.

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.

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

leasingperioden. 
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Fasad, fönster 25 år

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 balansdagen. 

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 ned- skrivningsprövning. 

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.

Stomme, grund 50 år

Ventilation, VVS 30 år

Värme, el 50 år

Inkomstskatt

Yttertak 40 år

Innerytskikt 15 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Finansiella tillgångar

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.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader

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
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Gåvor redovisade i resultaträkningen 2016 2015

Gåvor utan specifikt ändamål - 600

Helle Jürgensons fond 5 200 -

Lottornas Minnesfond 1 500 4 600

Utbildningsfonden 10 225 52 355

Summa 16 925 57 555

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen 2016 2015

Försvarsmakten uppdragsmedel 6 111 685 7 015 836

Försvarsmakten organisationsstöd 2 440 255 3 782 710

MSB 2.4 uppdragsmedel 1 835 481 2 041 497

MSB 2.4 organisationsstöd 1 597 989 640 193

MSB 2.7 uppdragsmedel 2 951 208 3 017 271

Stiftelsen Kronprinsessans Margarethas Landsstormsfond 337 539 540 481

Övriga bidrag från staten 862 549 412 252

Summa 16 136 706 17 450 240

2016 2015

Framtida minimileasingavgifter som ska erläggas avseende 

icke uppsägningsbara leasingavtal.

Förfaller till betalning inom ett år 536 175 535 875

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 74 025 1 096 125

Förfaller till betalning senare än fem år - -

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 491 699 478 500

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. 

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.

Kundfordringar

Not 4 Operationell leasing

Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även 

egetkapitalrapporten not 11.

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

kundfordringar.

Övriga fordringar och skulder

Not 3 Bidrag

Not 2 Gåvor

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.

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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2016 2015

Förening 8 8

Älvkarleö herrgård AB 9 8

17 16

2016 2015

Utdelningar 218 356 244 808

Realisationsresultat vid försäljning 103 146 953 896

Summa 321 501 1 198 704

Koncern Förening Koncern Förening

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 898 804 - 4 898 804 -

Inköp - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 898 804 - 4 898 804 -

Ingående avskrivningar -394 197 - -240 619 -

Årets avskrivningar -146 080 - -153 578 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -540 277 - -394 197 -

Utgående restvärde enligt plan 4 358 527 - 4 504 607 -

Koncern Förening Koncern Förening

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 875 442 63 869 1 850 052 63 869

Årets förändringar

-Inköp 177 265 - 25 390 -

-Utrangering -5 752 -5 752 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 046 955 58 117 1 875 442 63 869

Ingående avskrivningar -797 253 -60 517 -541 443 -55 489

Årets förändringar

-Avskrivningar -272 566 -3 352 -255 810 -5 028

-Utrangeringar 5 752 5 752 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 064 067 -58 117 -797 253 -60 517

Utgående restvärde enligt plan 982 888 - 1 078 189 3 352

Andelar i dotterföretag 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Älvkarleö herrgård AB 6 962 143 6 962 143

Årets förändringar
Älvkarleö herrgård AB - -

Utgående anskaffningsvärden
Älvkarleö herrgård AB 6 962 143 6 962 143

Summa andelar i dotterbolag 6 962 143 6 962 143

Not 5 Medelantal anställda

Not 7 Byggnader och mark

Not 8 Inventarier

Not 9 Aktier i dotterbolag

Not 6 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

Totalt medelantal koncernen
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Koncern Förening Koncern Förening

2016-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 605 570 12 605 570 12 339 259 12 339 259

Försäljning -1 031 586 -1 031 586 -767 222 -767 222

Förvärv 67 523 67 523 1 033 533 1 033 533

Utgående anskaffningsvärden 11 641 507 11 641 507 12 605 570 12 605 570

2016-12-31 2015-12-31

Försvarsmakten 148 315 -

MSB 353 062 434 484

Kronprinsessan Margarethas Landsstormsfond 263 778 301 317

Summa 765 155 735 801

Not 12 Händelser av betydelse 2017
FM och MSB har under 2016–2017 påbörjat en översyn av organisationsstödsmodellen som ska vara klar våren 2017. En arbetsgrupp är 

upprättad genom FOS där de frivilliga försvarsorganisationerna finns representerade. I arbetsgruppen för översynen av 

organisationsstödsmodellen är Lottakåren representerad och överstyrelsen följer arbetet noga. 

Från och med 2017 kommer ingen medlemstidning att skickas ut till medlemmarna. Anledningen är de avvägningar som överstyrelsen 

gjort mot bakgrund av de stora underskott som organisationen haft under ett antal år. För att ytterligare möta underskottet beslutade 

riksstämman 2016 att arvoderingen för de förtroendevalda ska förändras. Detta tillsammans med neddragningar på kansliet gör 

överstyrelsen bedömningen att underskottet kan hämtas hem senast till 2018. Överstyrelsen följer löpande organisationen verksamhet för 

att se om fler åtgärder behöver göras.

Not 11 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav
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