
SVENSKA LOTTAKÅRENS

ÅRSREDOVISNING 2020

2020



2Riksförbundet Sveriges lottakårer   |   802006-0359 Årsredovisning 2020

Rikslottachefen har ordet  s. 3 

Det här är Svenska Lottakåren s. 5 

Svenska Lottakåren i siffror  s. 8 

Utbildning och uppdrag  s. 9

Information och rekrytering  s. 13

Älvkarleö herrgård AB  s. 15

Vår organisation  s. 16 

Arbetsgrupper, kommittéer, styrelser och råd  s. 20

Förvaltningsberättelse  s. 21

Resultaträkning  s. 25

Balansräkning   s. 26

Förändring eget kapital  s. 28

Noter   s. 29

Svenska Lottakårens styrelse  s. 35

Revisionsberättelse  s. 46

Innehåll



3Riksförbundet Sveriges lottakårer   |   802006-0359 Årsredovisning 2020

Rikslottachefen har ordet

2020 var ett mycket annorlunda år. Vi startade året med ett mycket 
bra anmälningsläge till våra utbildningar och vi planerade för ett 
år fyllt med aktiviteter. I mars månad slog coronaviruset hårt mot 
Sverige och hela vårt samhälle utsattes för stor påfrestning. Vi fick 
snabbt hitta nya lösningar för att anpassa oss till de nya förutsätt-
ningarna och det som sen visade sig skulle bli vår nya vardag att 
hantera under pandemin.  

När vi ställs inför en så stor utmaning som coronapandemin testas 
vår förmåga att hitta nya vägar. Redan från början bestämde vi lottor 
oss för att ta vårt ansvar och ställa om för att i möjligaste mån fortsät-
ta arbetet med vårt grunduppdrag: att informera, rekrytera och utbilda 
för totalförsvarets behov och stärka försvarsviljan hos allmänheten. 
Det kan låta enkelt, men det krävs stora insatser och resurser för att 
rikta om väl etablerad verksamhet. 

Där vi kunde ställde vi om utbildningar till digitala varianter. Hem-
beredskapsutbildningen Sköt dig själv är ett exempel på väl etablerad 
verksamhet som snabbt övergick till att utbilda allmänheten digitalt. 
Våra instruktörer har under året tagit ett stort ansvar för att bidra till 
utveckling av våra uppdrag för att stå ännu bättre rustade när vi väl 
kan genomföra utbildning på kursplats igen.

Skarpa insatser under pandemin
Detta annorlunda år har gett oss lottor möjlighet att bidra med vår  
kompetens för att krisberedskapen skulle fungera. Många lottor har 
under året bidragit lokalt i sin kommun med bland annat stöd till per-
soner i riskgrupp såsom att handla mat och hämta mediciner. Redan i 
mars var många lottor på plats på Arlanda och Landvetter flygplatser 
samt T-Centralen i Stockholm för att informera resenärer som kom till 
Sverige om vad som gällde i den rådande pandemin. 

Historisk riksstämma
Svenska Lottakårens riksstämma som genomförs vartannat år är alltid  
en extra speciell händelse. Riksstämman 2020 blev historisk som den 
första digitala riksstämman. Våra funktionärer i lottakårerna har tagit 
ett mycket stort ansvar för att lära sig nya digitala verktyg med stöd 
av digitala lottakompisar och en traditionell brevskola. Vi testade 
också nya sätt att förbereda oss inför riksstämman med bland annat 
ett påverkanstorg. 

Detta annorlunda år  
har gett oss lottor  
möjlighet att bidra  
med vår kompetens  
för att krisberedskapen 
skulle fungera.

”

”
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Heléne Rådemar 
Rikslottachef

Ett annorlunda år
Det är med stolthet jag har följt utvecklingen i vår organisation under det här 
annorlunda året. Men jag har även känt en stor tyngd när jag ser hur pande-
min har påverkat verksamheten vid vårt dotterbolag Älvkarleö herrgård AB. 

Vi lämnar ett mycket annorlunda år bakom oss även om vi räknar med 
att vi måste fortsätta ta höjd för den osäkerhet som den fortsatt pågående 
pandemin innebär även under året 2021. Men vi har ett nytt totalförsvarsbe-
slut som vi ska förhålla oss till och här är Svenska Lottakåren fortsatt mycket 
viktig för personalförsörjningen av Sveriges totalförsvar, folkförankring och 
försvarsvilja. Vi fortsätter samla vår organisations kraft för att försvara fred, 
demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter.
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Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden  
organisation som verkar för att kvinnor ska engagera sig i försvars- och  
säkerhetsfrågor. Organisationens medlemmar drivs av engagemanget att 
bidra till ett utbyggt, väl förankrat totalförsvar och i grunden ett säkert  
och tryggt samhälle. 

Svenska Lottakåren är Sveriges enda frivilliga försvarsorganisation för 
enbart kvinnor. Sedan 1924 har Svenska Lottakåren arbetat för folkförankring 
och uppslutning kring vårt militära och civila försvar.  

Svenska Lottakåren informerar, rekryterar och utbildar. 
Svenska Lottakåren vill bidra till ett säkert och tryggt samhälle därför står vi upp  

för att frågor som fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Verksamhet 2020 i korthet 
Under 2020 har Svenska Lottakåren, precis som övriga samhället, påverkats 
av coronapandemin. Mycket av vår utbildningsverksamhet har fått ställas in 
under året och vi har istället fokuserat på att utveckla uppdrag och instruk-
törer, men även skapat digitala utbildningar där det har varit möjligt.

Under ett annorlunda år som 2020, då hela samhället utsattes för stark 
påfrestning, bidrog lottor med kompetens för att ge stöd till samhället.  
Lottor deltog i Folkhälsomyndighetens informationskampanj på Arlanda  
och Landvetter samt på T-centralen i Stockholm. Många lottor landet runt 
har också stöttat sin kommun med till exempel att leverera mat och medi- 
ciner till personer i riskgrupp.

Under 2020 har Svenska Lottakåren fortsatt fokusera på folkförankringen 
genom att satsa på digitala kanaler för att nå ut både till allmänheten och  
till våra egna medlemmar. Under 2020 har vi bland annat ställt om vår hem-
beredskapsutbildning Sköt dig själv till ett digitalt format vilket har varit 
uppskattat, särskilt bland en yngre målgrupp. Vi har erbjudit öppna semi-
narier via Zoom med till exempel Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro 
kommun, och Anton Lif, rådgivare Combitech AB.

Svenska Lottakåren stöttade MSB med att få ut budskapet om hur vi ska 
bete oss i pandemin för att minska smittspridningen.

2020 års riksstämma blev extra speciell då den genomfördes digitalt. En stor  
satsning gjordes på att få med så många funktionärer som möjligt, vilket in-
kluderade ett införande av digitala lottakompisar och en traditionell brevskola. 

Svenska Lottakåren har ett Ungdomsråd som arbetar aktivt med att lyfta 
och ta vara på unga lottors engagemang. Under året initierade Ungdoms-
rådet ett ökat fokus på att sprida kunskap om totalförsvaret till andra unga 
med fokus på unga kvinnor genom två seminarier och en facebookgrupp 
riktad till unga kvinnor som står i begrepp att mönstra för att genomföra 
grundutbildning inom ramen för värnplikten.

Det här är Svenska Lottakåren
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Utbildningsverksamhet 2020 i korthet 
 Svenska Lottakåren har en omfattande utbildningsverksamhet.

Inom ramen för organisationens uppdrag handlar det om grundutbild-
ningar, vidareutbildningar, ledarskapsutbildningar, instruktörsutbildningar 
och ungdomsutbildningar.

På uppdrag av Försvarsmakten utbildar Svenska Lottakåren för militära 
frivilligavtal främst inom Hemvärnet där våra frivilliga utbildas till stabsassis-
tenter, fältkockar och underrättelseassistenter. Sedan 2018 delar vi rekryte-
ringsansvaret för fältkockar till Hemvärnet med Försvarsutbildarna.

På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,  
utbildar Svenska Lottakåren medlemmar som kan verka som stabsassis-
tenter och registratorer i händelse av situationer där samhällets ordinarie 
funktioner är hårt ansatta och behöver stöd och avlastning.

Jordbruksverket har avtal med stabsassistenter för sin nationella krisorga-
nisation men nyttjar även kompetens från Svenska Lottakårens Stabspool i 
händelse av en kris.

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

Tre olika länsstyrelser har överenskommelse med Svenska Lottakåren  
vilket gör att de kan nyttja förstärkningspersonal ur Stabspoolen.

Många lottor är utbildade och övade för uppgifter i frivilliga resursgrup-
per, FRG, i kommunerna.  

Svenska Lottakåren utbildar i ledarskap både militärt och civilt.  
Svenska Lottakårens egna funktionärer genomgår utbildningar som  

stärker dem i deras ideella åtaganden inom organisationen. 
De projekt vi har inom ramen för våra militära utbildningsuppdrag, stabs-

assistent och fältkock, har resulterat i att vi under åren 2018-2019 utbildade 
fler personer till avtal än tidigare år. Utbildningsuppdragen har även stärkt 
vår förmåga att utbilda genom fler utbildade instruktörer. Under 2020 har vi  
genom uppdragen haft möjlighet att erbjuda digitala introduktionsutbildningar.  
De gjordes i form av uppföljning och smakprov för att behålla intresset hos 
kursdeltagare som skulle ha genomfört utbildning för att teckna avtal eller 
överenskommelse under 2020 men som på grund av pandemin får vänta  
till dess situationen i samhället tillåter genomförande av fysiska träffar igen.

I våra utbildningsuppdrag ligger att utveckla utbildningarna. Målet är att 
våra utbildningar, oavsett om de är militära eller civila, bygger på så lika 
kriterier och processer som möjligt. Vi har även utvecklat digitala komplette-
ringsdelar till de utbildningar som vi genomför både för blivande avtalsper-
sonal, frivilliga mot överenskommelser och för de som redan har avtal eller 
överenskommelser.
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Ungdomsverksamhet 
Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet syftar till att under upplevelse-
baserade former ge en förståelse för säkerhet, trygghet, fred, mänskliga 
rättigheter och demokrati med särskilt fokus och inblick i totalförsvarsfrågor. 
Fysiska möten kombineras med digitala delar. För att nå ut till unga som inte 
har någon tidigare erfarenhet av totalförsvaret tror vi på ett brett utbud som 
når många grupper av individer. 

Under 2020 har ungdomsverksamheten setts över och målet är att utveckla 
verksamheten för unga med läger både med en civil inriktning och med en 
fortsättning på den militära lägerverksamhet vi har för unga tjejer.

Kvinnor, fred och säkerhet 
Svenska Lottakåren erbjuder kvinnor i alla åldrar en gemenskap där de kan 
stärka sig själv och ta sina första steg mot ett engagemang för Sveriges 
totalförsvar. 

Arbetet utgår från att säkra och trygga samhällen bygger på en förankring 
hos, och inkludering av, alla de individer som lever i dessa samt FN:s resolu-
tioner om kvinnor, fred och säkerhet. FN:s 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.  

Organisationsuppbyggnad 
Den enskilda lottan är medlem i Svenska Lottakåren genom medlemskap 
i en lokal lottakår eller genom medlemskap utan lokal kårtillhörighet. Alla 
lottakårer (86 st) och alla medlemmar ingår i Riksförbundet Sveriges lotta-
kårer. Lottakårerna samarbetar genom nätverk. Vid utgången av 2020 hade 
Svenska Lottakåren 4 551 medlemmar.  

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, tillika ordförande  
i överstyrelsen, samt ledamöter till överstyrelsen. Stämman väljer också  
riksförbundets ordförande. På riksstämman tas beslut om verksamhets- 
inriktning och budget 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 och general-
sekreteraren.  

Överstyrelsen och presidiet assisteras i sitt arbete av ett kansli med nio 
anställda. Kansliet arbetar med utbildningsverksamhet, kommunikation, 
ekonomi och övrig administration och är behjälpliga i kontakter med lottor, 
lottakårer, andra organisationer, myndigheter, råd och nämnder mfl.
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Värmland  /  3

Örebro  /  1

Västra Götaland  /  14

Jönköping  /  4

Halland  /  2

Kronoberg  /  1

Västernorrland  /  4

Gävleborg  /  4

Uppsala  /  2

Västmanland  /  1

Södermanland  /  4

Östergötland  /  2

Gotland  /  1

Kalmar  /  2

Blekinge  /  2

Skåne  /  15
Län / Antalet kårer

Jämtland  /  2

Västerbotten  /  3

Norrbotten  /  4 

Dalarna  /  5

Stockholm  /  10

Lottakårer: 86 st 
Medlemmar: 4551 st 
Nya lottor 687 st

<18 år  /  1,63 % 
74 st  (123)

Svenska Lottakåren  
i siffror 2020

Åldersfördelning  
(Föregående års antal inom parentes)

18-30 år  /  7,38 % 
336 st  (343)

31-50 år  /  32,23 % 
1  467 st  (1  429)

> 70 år  /  19,62 % 
893 st  (908)

51-70 år  /  39,13 % 
1 781 st  (1 766)
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Året har till stora delar präglats av den pan- 
demi som vi fortfarande befinner oss i.  
Den fysiska verksamheten ställdes in från 
och med mars 2020 och vi ställde då 
snabbt om till digitala lösningar för att 
bibehålla kunskap och engagemang.

Svenska Lottakåren har under året lagt 
ett stort fokus på att utveckla våra huvud- 
mannaskap, mycket tack vare våra enga-
gerade instruktörer. Fokus har varit på 
framtagandet av digital utbildning, vidare-
utveckling av instruktörer och aktiviteter 
som bibehåller engagemang hos den 
blivande och befintliga avtalspersonalen.

Under våren genomförde Svenska Lotta-
kåren en kampanj för att rekrytera fält-
kockar. Gensvaret på kampanjen var över 
förväntan och vi tog emot ca 170 intresse-
anmälningar som vi bearbetat på olika sätt.  
För att hålla intresset vid liv erbjuder vi 
fortsatt kontakt och information genom 
digitala lösningar. Våra utbildade instruk-
törer, organisationens fältkocksambassa-
dörer och övriga funktionärer i de lokala 
lottakårerna är nyckelspelare i detta viktiga 
arbete. Utbildningsplaner ska skrivas vilket 
är utmanande då vi inte vet när det kan 
genomföras GU-F igen och att det då 
kommer vara ett enormt söktryck på alla 
GU-F:ar.

Svenska Lottakåren hann genomföra ett 
fåtal utbildningar innan nedstängningen i 
mars. Utbildningarna har fått planeras om, 
många elever har fått sin utbildning flyttad 
ett flertal gånger, med förhoppning om att  
kunna genomföra fysisk verksamhet så snart  
som möjligt. Under hösten fanns planer på 
ett fåtal fysiska utbildningar som även de fick 
ställas in då nya restriktioner trädde i kraft.

Svenska Lottakåren har under året del-
tagit i möten kring ungdomsverksamheten, 

rekrytering och totalförsvarsinformation.  
Under 2020 har Svenska Lottakåren satsat  
på föreläsningar inom våra huvudmanna-
skap riktat till olika målgrupper. Fokus har 
varit på stabsarbete, ledarskap och total-
försvarsinformation som vi ser är viktiga 
delar för att till exempel locka fler kvinnor 
och unga tjejer till Försvarsmakten samt 
i övrigt öka kunskapen om totalförsvaret 
hos allmänheten. Vi har haft fokus på att 
öka andelen kvinnor på frivilligavtal men 
även för Försvarsmakten som en framtida 
arbetsgivare. Vi arbetar för att få en bättre 
förankring bland alla kön och vi jobbar för 
att få med människor från alla åldrar, 15 år 
och uppåt.

Specialistuppdrag
Specialister i civila myndigheter
I februari genomfördes den första grund-
kursen för civila stabsassistenter med nytt 
upplägg. Utbildningen har utvecklats för 
att stärka elevernas förmåga att verka som 
stabsassistent i en civil stab. Utbildningen 
innebär med det nya upplägget att eleven 
gör 10 timmar förstudier på itslearning  
och därefter fem dagar vid ett gemensamt  
kurstillfälle. Under utbildningen, inklusive 
distansmomentet, bedöms eleven. På grund 
av pandemin var det inte möjligt att genom-
föra fler utbildningar men återkoppling från 
det första genomförandet var positiv från 
både elever och instruktörer. Då utbildning 
inte har kunnat genomföras har instruktö-
rerna istället arbetat med att färdigställa 
material och uppdatera sin egen kunskap, 
en möjlighet som har uppskattats.

I samband med att grundkursen vidare-
utvecklades uppdaterade vi också ledar-
skapsutbildningen för stabsassistenter.  

Utbildning och uppdrag
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Det som tidigare hette Grundkurs ledar-
skap och genomfördes på 3+3 dagar är  
nu uppdelat i två nivåer. Den första på tre 
dagar ingår som del i att bli en bra stabs-
assistent och heter ”Ledarskap – min roll 
som stabsmedlem”. För de stabsassistenter 
som kommer ha en ledande roll eller som 
vill vidareutveckla sig till instruktör finns 
”Ledarskap – att leda en stabsgrupp”.

En viktig del i våra utbildningsuppdrag 
är att ha egna instruktörer. I slutet av 2020 
genomfördes den första grundkursen för 
stabsassistenter som vill bli instruktörer 
och utbilda nya stabsassistenter. På grund 
av pandemin genomfördes utbildningen 
digitalt vilket fungerade över förväntan. 

Instruktörseleverna ser nu fram emot att 
göra sin praktik under 2021.

Stabsassistenter med överenskommelse  
med Svenska Lottakårens Stabspool samla- 
des en lördag i november digitalt för att vid  
den årliga Stabspoolskonferensen repetera  
kunskap. Bland annat genomfördes en flö- 
desövning för att öva informationshantering  
och karta. Inför konferensen fick deltagarna 
hem underlag i form av en karta och mallar 
för tablåerna för att underlätta övningen. 
Det blev ett uppskattat tillfälle att öva trots 
att vi inte kunde träffas tillsammans.

Pandemin skapade ett hårt tryck på 
myndigheterna och Svenska Lottakåren 
fick efter sommaren ett nytt uppdrag av 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB, att utveckla en utbildning för 
registratorer som kan stödja myndigheter-
nas registratur. En arbetsgrupp har arbetat 
med att ta fram utbildningen och plane-
rade för att genomföra en pilotutbildning 
i mitten på december men har flyttat fram 
den till slutet av januari 2021. Det är ett 
spännande nytt utbildningsuppdrag som  

vi tror kommer ge många myndigheter,  
både nationella och länsstyrelser, ett bra 
stöd inte bara i sin planering för kris och 
höjd beredskap utan även i vardagen.

Under året har Svenska Lottakåren 
påbörjat en förstudie kring möjligheten 
att genomföra en gemensam stabsövning 
tillsammans med andra frivilliga försvars-
organisationer som har uppdrag inriktade 
på stabsstöd till civila myndigheter. Vi har 
påbörjat arbetet med att ta ut riktlinjerna 
för hur en sådan övning skulle kunna pla-
neras och genomföras.
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Specialister i Försvarsmakten
Under 2020 har Svenska Lottakåren fort-
satt utvecklingsarbetet gällande ledarskap, 
stabstöd, underrättelsetjänst samt för-
plägnad. Uppföljning och utvärdering av 
huvudmannaskapen har bedrivits såväl  
internt i organisationen som vid möten 
med representanter från Försvarsmakten. 

Under året har Svenska Lottakåren 
haft möjligheten att fokusera på huvud-
mannaskapen i Förplägnadstjänst samt 
Stabstjänst genom dedikerade projektle-
dare som arbetat på heltid. Detta har givit 
organisationen möjlighet att påbörja det 
långsiktiga arbetet kring rekrytering och 
utbildning av kockar och stabsassistenter 
för Försvarsmaktens behov. 

Då utbildningarna inte kunde genom-
föras enligt plan så har digitala alternativ 
skapats och erbjudits. Särskilt via lärplatt-
formen itslearning men även som föreläs-
ningar och grupparbeten på Zoom.

Under hösten skapades en Facebok-
grupp, Redo för befattning, med syfte att 
bibehålla engagemanget hos de som på-
börjat sin utbildning mot att bli stabsassis-
tent, underrättelseassistent eller fältkock.  
Blivande instruktörer fungerade som mode- 
ratorer i gruppen och genomförde aktivite- 
ter som stärkte deltagarna i deras förståelse 
för sin befattning och även deras kunskap 
om vad som krävs av dem i form av före-
läsningar, träningstips och diskussioner.
 

Stabsprojektet
Eftersom pandemin påverkade möjligheter- 
na att genomföra utbildning har projektet 
under 2020 fokuserat på att bibehålla en- 
gagemanget hos blivande stabsassistenter 
och att stärka instruktörer och blivande 
instruktörer. 

Under året har blivande stabsassistenter 
kunnat delta i digitala föreläsningar, bland 
annat med fokus på totalförsvaret. Digitala 
föreläsningarna har varit uppskattade och 
de kommer fortsätta även när pandemin är 
över.

De elever som skulle genomfört utbild-
ning under sommaren i Karlskrona erbjöds 
digital utbildning i en mix av självstudier 
på itslearning och digital utbildning i till 
exempel 7S-rapportering. 

Instruktörerna har haft möjlighet att 
utbilda varandra och därmed bredda sina 
kompetenser men också utvecklat förbe-
redande distansmoment till Gk Stabsas-
sistent. Några instruktörer genomgick 
en utbildningsmetodikskurs som Mikael 
Lindholm, FM, skapade.

Ett arbete har påbörjats med att skapa 
möjlighet till repetitionsutbildning på its-
learning. Bland annat har filmer spelats in 
som visar stabsassistentens arbete och roll 
i staben.
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Fältkocksprojektet
År 2020 var tanken att projektet skulle 
fortsätta enligt plan och direktiv och vi 
hade då säkrat ett flertal kurser varav tre 
var grundläggande, samt stod i starten för  
att lansera en stor rikstäckande rekryte-
ringskampanj för nya fältkockar. En konfe-
rens för aktiva fältkockar var också plane-
rad. På grund av pandemin ställdes allting 
in och omställning gjordes för att bibehålla 
intresset genom att utveckla olika digitala 
forum för befintliga kockar och nya rekry-
terade att mötas. 

Fältkocksrekryteringen i mars var väldigt 
lyckad och under året har olika aktiviteter 
gjorts för att fånga upp och bibehålla de 
intresserades engagemang. Bland annat 
genomfördes ett webbseminarium där  
projektledaren tillsammans med en fält-
kock berättade om befattningen.

Utbildningsfilmer för itslearning togs 
fram under året. Dessa kommer att vävas 
in i verksamheten framåt.

Ungdomsutbildning
Genom de viktiga ungdomsutbildningarna 
har många unga kvinnor fått totalförsvars-
information och förståelse för Försvars-
maktens roll i arbetet med att försvara 
fred, demokrati och mänskliga rättigheter. 
Kvinnor är en viktig målgrupp för Försvars-
makten där Svenska Lottakåren spelar en 
stor roll för att nå fram och skapa intresse 
och förståelse. Årets verksamhet har skett 
på distans. Under 2020 påbörjade Svenska 
Lottakåren ett projekt med fokus på unga 
kvinnors intresse för mönstring och värn-
plikt. Det arbetet tas vidare under 2021.

Övriga utbildningar
Svenska Lottakåren genomför utbildningar 
även på uppdrag av civila myndigheter 
med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, som huvudsaklig upp-
dragsgivare. 

Erfarenheter och kompetenser inom de 
civila och de militära uppdragen förstärker 
varandra.

Svenska Lottakåren har även utbildat all-
mänheten i grundläggande krisberedskap 
genom utbildningen Sköt Dig Själv samt 
När det oväntade händer – Stärk dig själv 
och hjälp andra.
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Kampanjer
Unga stärker unga
Ungdomsrådet satte under året fokus på 
att bidra till att öka kunskapen om totalför-
svaret bland unga. Dels genom inlägg på 
instagramkontot @ungastarkerunga och 
dels genom ett seminarium tillsammans 
med Demokratibygget med titeln ”Fler 
kvinnor i totalförsvaret – ett sätt att säkra 
demokratin”. 

Under hösten fortsatte det temat i en  
facebookgrupp där unga kvinnor som under 
2021 får kallelsen till mönstring fick möjlig-
het att öka på sin kunskap om mönstringen 
och värnplikten. 

Ungdomsbarometern genomförde fokus- 
grupper med unga kvinnor och delar av in-
sikterna delgavs i slutet av året i samband 
med ett semiarium som Svenska Lottakåren 
anordnade i samarbete med Folk och För-
svar med titeln Unga i totalförsvaret.

Krisberedskaps- och totalförsvars- 
information
Kampanjen krisberedskapsveckan fick ett 
digitalt fokus med anledning av pandemin 
och Svenska Lottakåren bidrog till kam-
panjen “När det behövs som mest, hjälps 
vi åt som bäst” genom en serie inlägg på 
instagram som lyfte vikten av att hjälpas  
åt och att ha förberett sig på en kris.

Årets julkalender på instagram fokuse-
rade på grundläggande kunskaper om 
totalförsvaret och krisberedskap.
 

Fältkock
Under mars månad gjordes en riktad kam-
panj för att rekrytera nya fältkockar till 
hemvärnet. Intresset var stort men i och 
med pandemin har de som visat intresse 
ännu inte kunna påbörja sin utbildning.

Rosa bandet
Svenska Lottakåren är en av huvudmännen  
i Cancerfonden och årets insamling till 
Rosa Bandet blev 13 080 kr.

Jag gör skillnad
Året avslutades med lansering av en ny 
medlemskampanj med titeln ”Jag gör skill-
nad”. Kampanjen lyfter de olika sätt kvin-
nor kan engagera sig i Svenska Lottakåren. 
Kampanjen gav bra resultat och bidrog till 
att medlemsantalet trots pandemin nästan 
tangerade föregående år.

Information och rekrytering
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Lottarummet
Facebookgruppen Lottarummet startades 
upp i maj och är en arena för medlemmar 
att utveckla sitt nätverk, dela kunskaper 
och idéer. För att under pandemin ytter-
ligare stärka gemenskapen erbjöds under 
sommaren träningspass. Under rubriken 
Lunch live kunde medlemmarna lyssna på 
en lotta som berättade om sitt engage-
mang och också ställa frågor.

Lottaposten
Lottaposten är organisationens digitala ny-
hetsbrev som skickas till medlemmarna en 
gång i månaden. Lottaposten uppdaterar 
medlemmarna på nyheter inom organisa-
tionen och inom det försvars- och säker-
hetspolitiska området.

Lottapodden
I podcasten Lottapodden tar Svenska  
Lottakåren varannan vecka upp ämnen 
som stärker demokrati och mänskliga rät-
tigheter med särskilt fokus på kvinnors 
delaktighet. Lottapodden ger ett bredare 
perspektiv på vad ett säkrare och tryggare 
samhälle kan betyda och ger kunskap om 
hur den enskilde kan engagera sig.

Kårbrev
Rikslottachefens kårbrev tar upp aktuella  
händelser som är av särskild vikt för funk-
tionärer. Kårbrevet delas digitalt till alla 
funktionärer i organisationen. 

Medlemsvård
Att aktivt arbeta med medlemsvårdande 
insatser i en ideell organisation är viktigt. 
Förutom utbildningsmöjligheter och upp-
dragsåtaganden är gemenskap och känsla 
av tillhörighet 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. 

Under 2020 har medlemsvård varit extra 
viktigt. Aktiviteter som dessa är viktiga 
för gemenskapen och ger den enskilda 
medlemmen inspiration och idéer om hur 
hon kan utvecklas vidare i sitt lottaenga-
gemang.

Många kårer har ställt om och erbjudit 
digital kårverksamhet och det har skapat 
nya möjligheter för medlemmar att delta  
i verksamhet. 
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Älvkarleö herrgård AB (556913-4199) är Svenska Lottakårens dotterbolag. 
Herrgården har disponerats av Svenska Lottakåren för utbildningsverksam-
het sedan 1952 och varit i organisationens ägo sedan 1960-talet. 

Här bedrivs en del av organisationens utbildningar och konferenser.
Älvkarleö herrgård AB avger egen verksamhetsberättelse och egen  

ekonomisk berättelse.

Älvkarleö herrgård AB
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Vår organisation

Svenska Lottakårens beskyddare
H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Hedersledamöter
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
Marianne af Malmborg, f d rikslottachef
Nini Engstrand, f d rikslottachef
Elisabeth Falkemo, f d rikslottachef
Annette Rihagen Axelsson, f d rikslottachef
Barbro Isaksson, f d rikslottachef
Liv Lindholm, f d förbundslottachef

Riksförbundets ordförande
Åsa Lindestam, Söderhamns lottakår
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Överstyrelsen 2020-01-01--2020-10-17
Heléne Rådemar, ordförande och rikslottachef, Stockholms flyglottakår 
Ewa Larsson, vice ordförande, Umeå lottakår
Eva Nolsäter, vice ordförande, Stockholms marinlottakår
Cecilia Agri, Sollentuna lottakår
Sanne Annersand, Stockholms flyglottakår
Ann-Sofi Esperi, Kalix lottakår
Margareta Olander, Karlshamns lottakår
Sally Silfveroxel, Göteborgs lottakår
Annika Sällvik, Lunds lottakår

Ersättare
Elisabeth Schimann, Stockholms marinlottakår
Hilda Silvergran, Jämtland-Härjedalens lottakår

Föredragande
Anna Nubäck, generalsekreterare

Adjungerad
Anncharlotte Nilsson, protokollsekreterare, Stockholms flyglottakår

Överstyrelsens presidium 2020-01-01--2020-10-17
Heléne Rådemar, ordförande och rikslottachef
Ewa Larsson, vice ordförande
Eva Nolsäter, vice ordförande
Anna Nubäck, generalsekreterare

Revisorer 2020-01-01--2020-10-17
Cecilia Luther, auktoriserad revisor
Gunnar Thullberg, auktoriserad revisor

Ersättare
Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor
Gunilla Werner Carlsson, Stockholms lottakår

Riksstämmans valberedning 2020-01-01--2020-10-17
Sammankallande
Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår

Ordinarie ledamöter
Carina Bergh, Veberöds lottakår
Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår
Irene Åkesson Bjerkemo, Karlshamns lottakår
Therese Öström, Pite älvdals lottakår
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Överstyrelsen 2020-10-18--2020-12-31
Heléne Rådemar, ordförande och rikslottachef, Stockholms flyglottakår 
Ewa Larsson, vice ordförande, Umeå lottakår
Eva Nolsäter, vice ordförande, Stockholms marinlottakår
Cecilia Agri, Sollentuna lottakår
Emma Backlund, Boden-Luleå lottakår
Ann-Sofi Esperi, Kalix lottakår
Margareta Olander, Karlshamns lottakår
Sally Silfveroxel, Göteborgs lottakår
Annika Sällvik, Lunds lottakår

Ersättare
Anette Hagvall, Vänersborgs lottakår
Annica Emtegård, Stockholms marinlottakår

Föredragande
Anna Nubäck, generalsekreterare

Adjungerad
Anncharlotte Nilsson, protokollsekreterare, Stockholms flyglottakår

Överstyrelsens presidium 2020-10-18--2020-12-31
Heléne Rådemar, ordförande och rikslottachef
Ewa Larsson, vice ordförande
Eva Nolsäter, vice ordförande
Anna Nubäck, generalsekreterare

Revisorer 2020-10-18--2020-12-31
Cecilia Luther, auktoriserad revisor*
Gunnar Thullberg, auktoriserad revisor

Ersättare
Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor
Gunilla Werner Carlsson, Stockholms lottakår

* vid riksstämman 2020 protokollfördes Jeanette Cranning som vald men Cecilia 
Luther verkar som vår revisor 2020-2021

Riksstämmans valberedning 2020-10-18--2020-12-31
Sammankallande
Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår

Ordinarie ledamöter
Carina Bergh, Veberöds lottakår
Irene Åkesson Bjerkemo, Karlshamns lottakår
Therese Öström, Pite älvdals lottakår
Hilda Silvergran, Jämtland-Härjedalens lottakår
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Kontaktperson för Försvarsmakten
Konteramiral Jonas Haggren
Brigadgeneral Lena Persson Herlitz

Svenska Lottakårens kansli
Anna Nubäck, generalsekreterare 
Tomas Lann, redovisningsekonom 
Anna Katz, utbildningsansvarig 
Britta Christott, utbildningssamordnare föräldraledig
Jessica Gunnarsson, vikarierande utbildningssamordnare
Karin Meiton, administratör 30% (fr o m 2020-05-04)
Agna Beslija, adminiatratör (t o m 2020-04-01)
Maria Öst, kommunikatör 50%, samordnare stab civil 13%, 
Rebecca Ahlgren, projektledare ungdom 
Helen Forsblom, projektledare fältkock (t o m 2020-11-15)
Therese Öström, projektledare Sköt dig själv 25% samt  
projektledare Fältkock 20% (fr o m 2020-11-01-15)
Ann Bark, projektledare Stab FM
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Arbetsgrupper, kommittéer, 
styrelser och råd
Arbets- och projektgrupper
Under 2020 har Svenska Lottakåren haft 
följande, egna arbetsgrupper:

AG Historia med fokus på att samla,  
dokumentera och sammanställa en skrift 
inför organisationens 100-årsjubileum, 2024.

AG Medlemsavgift med fokus på att ut- 
reda en struktur och ett upplägg för fram-
tidens medlemsavgift. Arbetsgruppen 
redovisade sitt arbete vid riksstämman.

AG Livskraftiga lottakårer med fokus 
på att utreda organisationens syn på vad 
vi vill med våra kårer och hur kårerna ser 
på sin roll. Arbetsgruppen redovisade sitt 
arbete vid riksstämman.

AG Riksstämma 2020 med fokus på att 
planera, genomföra, följa upp organisatio-
nens riksstämma 2020 och att bidra till att  
genomföra sparsamma riksstämmor under  
2020-2024 så att organisationen kan genom- 
föra en jubileumsfest 2024. Arbetsgruppen 
redovisade sitt arbete vid riksstämman.

AG Kommunikation med fokus på att  
nå nya målgrupper.

AG Digitala utbildningar med fokus på 
att skapa enkla utbildningar för kårernas 
styrelser och funktionärer.

Digitala Lottakompisar med fokus på  
att hjälpa organisationens kårer (främst 
kårstyrelser) med att hantera digitala  
enheter och forum.

Vi deltar kontinuerligt, och tillsammans 
med andra frivilliga försvarsorganisationer, 
i en arbetsgrupp med fokus på att utveckla 
plattformen frivilligutbildning.se, en platt-
form där alla frivilliga försvarsorganisationer 
presenteras.

Huvudmannaskap
Arbetsgruppen för huvudmannaskap till- 
sattes av chefen för Försvarsmaktens frivil-

ligavdelning, PROD FRIV, 2006. Syftet har 
varit att tydliggöra kraven som Försvars-
makten ställer på sakområdet, säkerställa 
och effektivisera verksamheten och upp-
dragen och få flexibilitet inför utveckling  
av kompetenser och förmågor. Svenska 
Lottakåren representerades av Barbro 
Isaksson, fd rikslottachef.

Styrelser, kommittéer, råd och 
samarbeten
Svenska Lottakåren har under 2020 repre-
senterats i följande styrelser, kommittéer 
och råd. Förteckningen nedan redovisar 
organisationens representanter.

Frivilligorganisationernas samarbets- 
kommitté, FOS
Heléne Rådemar, rikslottachef
Anna Nubäck, generalsekreterare 

Idea, arbetsgivarförbundet för ideella 
organisationer
Anna Nubäck, generalsekreterare

Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Marianne af Malmborg, fd rikslottachef, 
huvudman

Kungafonden
Annette Rihagen Axelsson, fd rikslottachef, 
styrelseordförande

Rikskommittén Sveriges Nationaldag
Heléne Rådemar, rikslottachef,  
styrelseledamot 

Sensus
Britt-Inger Svensson, ledamot

Styrelsen för Älvkarleö herrgård AB
Annette Rihagen Axelsson, styrelseordf.
Maria Walsh, VD 
Ann-Christine Karlsson, ledamot 
Eva Nolsäter, ledamot
Heléne Rådemar, ersättare
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Förvaltningsberättelse 

Överstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 
lottakårer (Lottakåren) org.nr 802006–
0359 får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Alla belopp i texter anges i tusentals 
kronor (tkr) om inget annat anges.

Allmänt om verksamheten
Lottakåren är en ideell, allmännyttig och 
partipolitiskt obunden organisation för 
kvinnor med intresse för försvars- och sä-
kerhetsfrågor. Organisationen omfattas av 
förordningen SFS 1994:524 om frivillig för-
svarsverksamhet, vilket gör Lottakåren till 
en frivillig försvarsorganisation. Verksam-
heten bedrivs i samverkan med berörda 
myndigheter och andra organisationer. 
Lottakåren har också ett helägt dotterbo-
lag, Älvkarleö herrgård AB, som bedriver 
kurs- och konferensverksamhet.

Riksförbundet har sitt säte i Stockholm.

Styrelse och ledning
Överstyrelsen har det övergripande ansva-
ret för organisationens verksamhet och 
förvaltning samt ansvar som arbetsgivare 
för generalsekreteraren.

Under verksamhetsåret sammanträdde 
överstyrelsen 13 gånger fördelat på ett fy-
siskt möte och två telefonmöten samt 10 
digitala möten.

Styrelsen består av rikslottachefen, tillika 
styrelsens ordförande, två vice ordförande 
och sex ordinarie ledamöter. Utöver ordina-
rie ledamöter finns två ersättare som deltar 
i samtliga styrelsemöten och ersätter or-
dinarie ledamot vid behov. Ledamöter och 
ersättare i överstyrelsen har rätt till arvode 
med 500 kr per tjänstgöringsdag/sam-
manträdesdag överstigande fyra timmar 
samt förlorad arbetsförtjänst vid behov. 
För telefonsammanträden utgår inget 

arvode. Rikslottachefen har ett separat 
avtal som reglerar ersättning. 

Generalsekreteraren är ständigt adjung-
erad till samtliga möten.

Riksförbundets firma tecknas av riks- 
lottachef, vice ordföranden, generalsekre-
terare, två i förening.

Medlemmar
2020-12-31 hade Lottakåren 4 551 (4 569) 
medlemmar. Under 2020 såg vi en minsk-
ning i medlemsantalet, trots en ökning i 
nyrekryteringen. En undersökning genom-
förd 2020 i gruppen som valde att avsluta 
sitt medlemskap visade att organisationen 
har haft svårt att erbjuda medlemmar den 
gemenskap och den utvecklingsmöjlighet 
som våra fysiska aktiviteter upplevs bidra 
med, på annat sätt än de digitala alternati-
ven medger. Den enskilda lottan är med-
lem i Svenska Lottakåren genom medlem-
skap i en lottakår eller genom medlemskap 
utan lottakårstillhörighet. Vid årsskiftet var 
4 262 (4 168) medlemmar anslutna till en 
lottakår. Under året rekryterades totalt 688 
(663) nya lottor. 

Syfte och ändamål
Riksförbundet Sveriges lottakårer (Lotta- 
kåren) är en ideell, allmännyttig och parti-
politiskt obunden organisation för kvinnor 
med intresse för försvars- och säkerhets-
frågor. Enligt vår vision ska Lottakåren vara 
Sveriges främsta forum för kvinnor som vill 
bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. 

Ett medlemskap i Lottakåren ska ge 
kvinnor olika möjligheter att stärka sig  
själva, samhället och andra. Medlemskapet 
är en viktig del för att bidra till folkförank-
ring, försvaret av samhällets grundvärde-
ringar; demokrati och mänskliga rättig- 
heter. 
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    Lottakåren utbildar frivilliga för att ta en 
aktiv roll i händelse av en kris i samhället. 
Professionellt utbildade och övade frivilliga 
kan göra en betydelsefull insats och bidrar 
därigenom till ett säkrare och tryggare 
samhälle. På uppdrag av Försvarsmak-
ten, MSB och andra myndigheter utbildar 
Lottakåren avtalspersonal som tjänstgör 
under övningar och i samband med faktis-
ka krissituationer. Lottakåren utbildar även 
allmänheten i hur varje enskild medborgare 
kan agera i en krissituation. 

De utbildningar som Lottakåren genom-
för riktar sig till organisationens medlem-
mar, andra frivilliga försvarsorganisationers 
medlemmar samt allmänheten. Lottakårens 
uppdragsutbildningar välkomnar alla, oav-
sett kön. Utbildningarna kan, för den som 
så väljer, leda till ett avtal eller en överens-
kommelse med Försvarsmakten, MSB eller 
andra myndigheter. 

Försvarsmakten
Försvarsmakten ger uppdrag till Lotta- 
kåren att utbilda i ledarskap, förplägnad, 
stab och underrättelse. Utbildningarna 
syftar till att skapa ett medvetande om 
Försvarsmakten och att tillgodose behovet 
av utbildad avtalspersonal. Under 2020 har 
Lottakåren utbildat 548 (530) elever inom 
de ovan angivna områdena. 

Försvarsmakten ger även Lottakåren i 
uppdrag att genomföra ungdomsutbild-
ningar som syftar till att öka kunskapen 
om, och intresset för Försvarsmakten. 

Under 2020 har dialog om ytterligare 
uppdrag, luftstridsbevakning för flygvap-
net, pågått. Vidare arbete kommer att följa 
under 2021. 

Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap
MSB ger uppdrag till Lottakåren att utbilda 
inom krisberedskap, främst civil stab och 
ledarskap. Under 2020 har Lottakåren 
utbildat 307 (324) elever.  

MSB ger också Lottakåren uppdrag för 
att stärka allmänhetens kunskap om, och 
förmåga gällande krisberedskap. I projek-
tet Sköt dig själv har Lottakåren utbildat 
303 (832) elever. Minskningen beror på att 
uppdraget ställdes om från fysiska träffar 
till digital form under 2020. 

Under 2020 gav MSB Lottakåren ett 
nytt uppdrag med fokus på att utbilda 
registratorer.   

Jordbruksverket
Jordbruksverket ger uppdrag till Lotta- 
kåren att stödja med frivillig stabspersonal 
samt, genom medel som kommer från MSB 
ges Lottakåren i uppdrag att stödja med 
frivillig stabspersonal i pool som adminis-
treras av Lottakåren. 

Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsen ger uppdrag till 
Lottakåren att stödja med frivillig  
stabspersonal i den nationella telesamver-
kansgruppen (NTSG). 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas 
Landstormsfond
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas 
Landstormsfond beviljade Lottakåren stöd 
för utbildning av funktionärer och ungdo-
mar med fokus på att stärka ungas delta-
gande i vårt arbete. 
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Älvkarleö herrgård AB
Älvkarleö herrgård AB (org.nr. 556913–4199) 
är Lottakårens dotterbolag. Här bedrivs 
en del av organisationens utbildningar och 
konferenser. Totalt genomfördes 5 (31) 
utbildningar på herrgården. Minskningen 
beror på de restriktioner som coronapande-
min medförde under 2020. Dotterbolaget 
gav inte någon utdelning under 2020. 

Lottakåren under 2020
Hos myndigheterna är behovet av av-
talspersonal fortsatt stort, vilket innebär 
ett stort ansvar för Lottakåren att fylla de 
vakanta platserna. På grund av coronapan-
demin har flera utbildningar ställts in vilket 
medför att våra avtalsmål inte har kunnat 
nås under 2020.

Under 2020 fortsatte det tvååriga pro-
jektet inom fältkock som Försvarsmakten 
har finansierat i syfte att utöka antalet fält-
kockar, instruktörer och kurschefer inom 
uppdraget.  

Projekt stab som startade upp 2018 har 
pågått hela 2020. Projektet syftar till att 
samordna och utöka utbildningsinsatserna 
inom huvudmannaskapet stab. 

Framtida utveckling
Coronapandemin har ställt krav på omställ-
ningar i uppdrag och utbildningar för att 
följa myndigheters restriktioner. Samtidigt 
har myndigheternas tilldelning av medel 
inom ramen för frivilliga försvarsorganisa-
tioner ökat något inför 2021.   

Utvecklingen i omvärlden ställer krav på 
ökad beredskap hos myndigheterna, vilket 
innebär att myndigheternas krav ökar 
vad avser frivilligpersonal. Detta innebär 
att Lottakåren förväntas bidra genom att 

utbilda flera lottor till befattningar inom 
våra uppdrag inom Försvarsmakten, MSB 
och andra myndigheter. Lottakåren ställer 
målen så högt som möjligt är. Under 2021 
har organisationen fortsatt valt att lägga 
resurser på att ställa om fysiska utbildning-
ar till att genomföra delar av utbildning-
arna digitalt. Deltagare som inte har haft 
möjlighet att genomföra sina utbildningar 
under 2020 har planerats om och det finns 
ett ackumulerat behov när möjlighet att 
genomföra utbildningar fysiskt på olika 
platser i Sverige finns igen. 

Lottakåren lever, och bedriver verk-
samhet i en ständigt föränderlig värld där 
pandemier, utredningar och beslut påver-
kar organisationens utveckling. Lottakåren 
förhåller sig till samhället i övrigt. Vi följer 
de utvecklingsarbeten som pågår både på 
den politiska arenan men även inom olika 
myndigheter. Genom dialoger och genom 
att finnas med i olika sammanhang följer 
vi processer som kan komma att starta 
inom ramen för olika myndigheter eller på 
uppdrag av myndigheter och som rör våra 
intresseområden.  

Coronapandemin kommer fortsatt att 
bidra till stora konsekvenser för vår or-
ganisation, hur stora vet vi i skrivandets 
stund inte. 2021 inleds med stort fokus på 
att våra frivilliga bidrar i samhället för att 
skapa uthållighet hos myndigheter.  
Detta sker genom olika insatser på lokal 
och regional nivå till exempel under vacci-
neringen som ska genomföras. Lottakåren 
fortsätter bidra till att sprida så korrekt 
information som möjligt och vi verkar på 
olika sätt för att bidra till att minska risker-
na för de som är extra utsatta. 

Älvkarleö herrgård AB som är förening-
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Belopp i tkr

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Flerårsöversikt
  2020 2019 2018 2017 2016

VERKSAMHETSINTÄKTER 19 179 27 879 26 649 20 424 17 751
varav bidrag 17 033 24 880 22 966 18 140 15 274

varav nettoomsättning 229 1 668 2 164 762 863

varav medlemsintäkter 1 173 898 973 879 905

VERKSAMHETSKOSTNADER -18 334 -27 223 -25 497 -20 268 -20 066
varav personalkostnader -6 220 -6 083 -5 531 -4 814 -4 978

FINANSIELLA POSTER 710 -147 658 847 326
varav nedskrivning dotterbolag 0 -684 0 0 0

varav utdelning dotterbolag 0 0 0 200 0

varav avkastning värdepapper 710 537 658 648 326

Årets resultat 1 554 498 1 779 931 -2 069
     

 2020 2019 2018 2017 2016

Antal medlemmar 4 551 4 569 4 542 4 364 4 422

ens dotterbolag har som alla konferensan-
läggningar fått nästan alla sina planerade 
kurser, möten, bröllop avbokade under 
2020. Även restaurang- och uthyrnings-
verksamheten har påverkats negativt.  
Dotterbolagets resultat är negativt för 
2020.  
    Svenska Lottakårens överstyrelse har 
gjort en genomlysning av dotterbolaget 
och har under våren 2021 genomfört en 
extra riksstämma. Extra riksstämman gav 
överstyrelsen i uppdrag att sälja dotter-
bolaget. Processen påbörjas under första 
halvåret 2021.

Resultat och ställning
Under 2020 hade organisationen ett över-
skott med 1 554 (498) tkr. Överskottet  
beror till större delen på ett utökat organi-

sationsbidrag. Börsen var under året väldigt 
turbulent och fondportföljerna tappade 
mycket i värde inledningsvis men återhäm-
tade sig i slutet av året. De orealiserade 
vinsterna för Lottakårens värdepapper har 
under 2020 ökat och är nu totalt för 2 715 
(1 816) tkr. 

Centralfonden förvaltas genom Handels-
banken och hade 2020-12-31 en orealiserad 
vinst på 1 432 (852) tkr. Från Centralfonden 
har uttag gjorts för att täcka administrati-
va kostnader och valberedningens arbete 
inför riksstämma 2020. 

Ingegerd Söderbergs fond förvaltas  
genom SEB och hade 2020-12-31 en 
orealiserad vinst på 1 282 (964) tkr. Från 
Ingegerd Söderbergs fond har uttag gjorts 
för att täcka administrativa kostnader och 
tillsatta arbetsgrupper. 
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Resultaträkning

Belopp i tkr

  Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter 1 

Medlemsavgifter  1  173 035 897 596

Gåvor 2 4 555 14 824

Bidrag 3 17 033 195 24 880 442

Nettoomsättning 4 229 403 1 667 947

Övriga verksamhetsintäkter  738 933 418 030

Summa verksamhetens intäkter  19 179 121 27 878 839

Verksamhetens kostnader
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor  -24 986 -163 501 
och pågående arbeten

Direkta kostnader hänförliga till uppdrag  -9 617 751 -18 067 688 

Övriga externa kostnader   -2 471 795 -2 909 517

Personalkostnader 5 -6 219 625 -6 083 019

Övriga verksamhetskostnader  - -4

Summa verksamhetens kostnader  -18 334 157 -27 223 729

Verksamhetsresultat  844 964 655 110

Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av andelar i dotterbolag  - -684 163

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 6 690 849 532 442

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  18 894 4 744

Summa finansiella intäkter  709 743 -146 977

Räntekostnader och liknande resultatposter  -259 -443

Summa resultat från finansiella poster  709 484 -147 420

Resultat efter finansiella poster  1 554 448 507 690

Skatt på årets resultat  - -10 015

Årets resultat  1 554 448 497 675
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Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 7 6 277 980  6 277 980

Långfristiga värdepappersinnehav 8 11 497 092  11 964 019

Långfristiga fordringar 9 238 000  238 000

Summa anläggningstillgångar   18 013 072 18 479 999

Omsättningstillgångar
Varulager

Handelsvaror  403 636 428 622

  403 636 428 622

Kortfristiga fodringar

Kundfordringar   15 587 394 574

Aktuella skattefordringar   70 706 67 413

Övriga fordringar  23 599  8 783

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  411 044  510 283

  520 936 981 053

Kassa och bank  12 470 742  6 968 131

Summa omsättningstillgångar  13 395 314  8 377 806

SUMMA TILLGÅNGAR  31 408 386  26 857 805
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital 
Ändamålsbestämda medel  12 080 183  11 696 394

Balanserat kapital  9 953 891  8 783 232

Summa eget kapital  22 034 074  20 479 626

Långfristiga skulder
Övriga skulder  119 000  119 000

Summa långfristiga skulder  119 000  119 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 637 388  1 157 098

Skulder till koncernföretag  34 632  214 595

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 4 844 251 2 271 340

Upplupna medlemsavgifter  1 061 750 1 055 300

Övriga skulder  615 473  726 842

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 061 818  834 004

Summa kortfristiga skulder  9 255 312  6 259 179

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  31 408 386  26 857 805
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Eget kapital    Ändamåls Balanserat Totalt eget
   bestämda kapital kapital
   medel

Ingående balans   11 696 394 8 783 232 20 479 626

Andamålsbestämt från givaren (Insamlingar)   4 100 -4 100 -

Årets resultat   - 1 554 448 1 554 448

Ändamålsbestämt av styrelsen   553 074 -553 074 -

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   -173 385 173 385 -

Utgående balans   12 080 183 9 953 891 22 034 074

Spec. ändamålsbestämda medel Ingående Tillförda Insamling Nyttjade/ Utgående
 balans medel   oklassificerade balans
     medel

CentraIfonden 4 332 446 233 997 - -119 828 4 446 616

Ingegerd Söderbergs fond 4 112 089 147 305 - -49 557 4 209 837

Lottornas Minnesfond 925 324 49 718 2 800 - 977 842 

Utbildningsfonden 1 166 182 61 428 1 300 -4 000 1 224 910

Donationsfonden 291 751 15 437 - - 307 188

Maja Schmidts fond 309 887 16 279 - - 326 166

Pensionsfonden 274 674 14 515 - - 289 189

Helle Jürgensens fond 168 091 8 260 - - 176 351

SKFF 58 470 3 087 - - 61 557

Maria Brücks fond 57 480 3 047 - - 60 527

Summa ändamålsbestämda  
medel 11 696 394 553 074 4 100 -173 385 12 080 183

Förändring eget kapital
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Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) 
med tillämpningsreglerna för mindre företag.

Verksamhetens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kom-
mer 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. Med-
lemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas 
över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har 
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller 
ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisa-
tionen 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 anläggnings-
tillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstill-
gångar.

I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gå-
vans 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 upp-
fyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla 
bidraget uppfylls. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administra-
tion) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 
täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som orga-
nisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning och övriga intäkter
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljnings-
tillfället.

Direkta kostnader hänförliga uppdrag
Direkta kostnader hänförliga till uppdrag avser kostnader som har ett direkt 
samband med uppdragets verksamhet.
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Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnads-
förs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s lea-
singavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperi-
oden. 

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är 
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till 
kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträk-
ningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som 
redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas 
ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda 
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter 
för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisations-
vinst 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 nyttjandeperi-
od och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader        
Stomme, grund 50 år
Värme, el 50 år
Yttertak 40 år
Ventilation, VVS 30 år
Fasad, fönster 25 år
Innerytskikt 15 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år
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Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvär-
de 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 nedskriv-
ning]. 

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 värdepap-
persportfölj 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.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbru-
kade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även rubriken föränd-
ring eget kapital för mer information.

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

Övriga fordringar och skulder
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas 
som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar 
upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 
annat uppges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed.
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Not 2 Gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen  2020 2019

Gåvor utan specifikt ändamål  455 547

Helle Jürgensens fond  -  3 275 

Lottornas Minnesfond  2 800 1 400

Utbildningsfonden  1 300 9 602

Summa  4 555  14 824

Not 3 Bidrag
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen  2020 2019

Försvarsmakten uppdragsmedel  10 321 132 11 627 594

Försvarsmakten periodiserade uppdragsmedel  -3 068 822  - 

Försvarsmakten organisationsstöd  4 119 798 3 564 747

MSB 2.4 uppdragsmedel  2 750 788 4 777 917

MSB 2.4 organisationsstöd  1 993 723 1 629 585

MSB 2.6 uppdragsmedel  700 000 3 000 000

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond  216 576 280 599

Summa  17 033 195  24 880 442

Not 4 Nettoomsättning
Fakturerade myndighetsuppdrag  2020 2019

Försvarsmakten  28 065 787 154

Post och telestyrelsen  4 895  71 734 

MSB  196 443 809 059

Summa  229 403  1 667 947

Not 5 Anställda
  2020 2019

Medelantal tjänstepersoner  9 9

Antal instruktörer*  17 28 

* Enbart instruktörer som fått ersättning mer än ett halvt prisbasbelopp redovisas.

Not 6 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
  2020 2019

Utdelningar  289 882 169 543

Realisationsresultat vid försäljning  400 967  362 899 

Summa  690 849 532 442
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Not 7 Aktier i dotterbolag

Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav

Not 9 Långfristiga fordringar

  2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  11 964 019 11 668 452

Årets förvärv  5 649 908  6 853 286

Årets avyttringar  -6 116 835 -6 557 719

Utgående anskaffningsvärden  11 497 092 11 964 019

Andelar i Älvkarleö herrgård AB (556913–4199)  2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  6 277 980 6 962 143

Årets förvärv  - -

Årets avyttringar  - -

Årets nedskrivningar  - -684 163

Utgående anskaffningsvärden  6 277 980 6 277 980

Ägarstruktur Älvkarleö herrgård AB (556913–4199)  2020-12-31 2019-12-31

Ägarandel  100% 100%

Antal aktier  50 000 50 000 

Uppgifter om Älvkarleö herrgård AB (556913–4199)  2020-12-31 2019-12-31

Ingående balans eget kapital   6 182 912 6 625 170

Årets resultat  -687 242 -442 258

Utgående balans eget kapital  5 495 670 6 182 912

  2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden  238 000 -

Årets förvärv  - 238 000

Årets avyttringar  - -

Utgående anskaffningsvärden  238 000 238 000

Not 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
  2020-12-31 2019-12-31

Försvarsmakten  3 269 666 1 919 058

MSB  1 304 796  195 917

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond  269 798 156 365

Summa  4 844 251 2 271 340
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Not 11 Händelser av betydelse 2021
Svenska Lottakårens överstyrelse har under 2020 haft kontinuerlig 

uppföljning med dotterbolaget. I slutet av 2020 kunde det konstateras att 
dotterbolaget har hamnat i en mycket svår ekonomisk situation. Bedöm- 
ningen är att de likvida medlen, trots insamlingar och gåvor, kan vara slut i 
mitten av 2021. Den ekonomiska situationen har meddelats organisationen 
genom Rikslottachefens brev och i webbmöten med kårchefer. Överstyrel-
sen beslutade under ordinarie möte i januari 2021 om genomförande av extra 
riksstämma med anledning av läget för dotterbolaget.

Inför den extra riksstämman har överstyrelsen genomlyst dotterbolaget  
Älvkarleö herrgård AB och Riksförbundet som ägare ur ett historiskt, nuva-
rande och framtida perspektiv. 

Extra riksstämma genomfördes 13 mars 2021. Extra riksstämma beslutade 
att ge överstyrelsen mandat att genomföra en försäljning av dotterbolaget, 
eller fastigheten Älvkarleö herrgård. Under tiden en försäljningsprocess 
pågår har överstyrelsen mandat att använda medel från Centralfonden för 
att vid behov genomföra aktieägartillskott som kan förstärka dotterbolagets 
likvid.
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Annika Sällvik 
Ledamot 
Lunds lottakår

Sally Silfveroxel 
Ledamot 
Göteborgs lottakår

Margareta Olander 
Ledamot 
Karlshamns lottakår

Ann-Sofi Esperi 
Ledamot 
Kalix lottakår

Emma Backlund 
Ledamot 
Boden-Luleå lottakår

Cecilia Agri 
Ledamot 
Sollentuna lottakår

Eva Nolsäter 
Vice ordförande 
Stockholms marinlottakår

Heléne Rådemar 
Ordförande 
Stockholms flyglottakår

Ewa Larsson 
Vice ordförande 
Umeå lottakår

Svenska Lottakårens styrelse
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Riksförbundet Sveriges lottakårer

Heléne Rådemar
Ordförande
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Ewa Lat
Vice ordförande
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Eva Nolsäter
Vice ordförande
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CeciHa Agri
Ledamot
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Emma Backlund
Ledamot
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oir%
Ledamot
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Annika Sällvik
Ledamot
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Riksförbundet Sveriges lottakårer

Margareta Olander
Ledamot
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Vår revsionsberätteIse har angivits den 2021 -f-/

_____

Cecilia Luther Gunnar Thu liber
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Till riksstämman i Riksförbundet Sveriges lottakårer, org.nr 802006-0359

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Riks-
förbundet Sveriges lottakårer för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår på 
sidorna 21-45 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av för-
eningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-20. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra 
information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifierats ovan och överväga om informationen i vä-
sentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedö-
mer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av

Revisionsberättelse
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föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorernas ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåll-
er våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig-
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.



Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrel
sens förvaltning för år 2020.

Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt den-
na beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yr-
kesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vått uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vått mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den Z,4 -2021

Gunnar ull/erg Cecilia Luther
Auktoriser& revisor Auktoriserad revisor
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Svenska Lottakåren
Magnus Ladulåsgatan 18 | 118 66 Stockholm
E-post: info@svenskalottakaren.se
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