
Nr 56

Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges lottakårers EXTRA RIKS STÄMMA
genomförd digitalt via Zoom 2021-03-13.

Närvarande: 103 deltagare varav 94 ombud med rösträtt från landets lottakårer,
överstyrelsens ledamöter, riksförbundets ordförande och den extra stämmans vice
ordförande.

Generalsekreterare Anna Nubäck introducerar den extra riksstämman, presenterar
presidiet och går igenom praktiska detaljer inför stämmans öppnande.
Generalsekreteraren går igenom upplägget av stämman och informerar om att taltid
vid yrkanden är 2 minuter.

Riksförbundets ordförande Åsa Lindestam hälsar alla välkomna till 2021 års extra
riksstämma.

Rikslottachefen Heléne Rådemar håller ett inledningsanförande där hon tecknar
bakgrunden till den aktuella situationen för Riksförbundet Sveriges lottakårers
dotterbolag Älvkarleö herrgård AB och anledningen till dagens extra riksstämma.
För första gången i organisationens historia hålls en extra riksstämma, vilket
markerar allvaret i situationen.

Därefter vidtar stämmoförhandlingar.

Stämman avslutas kl 12.55.
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1 § Stämman öppnas

Riksförbundets ordförande Åsa Lindestam hälsar alla välkomna och förklarar den
extra stämman öppnad.

Tusterad röstlängd: 94 ombud har anmälts. 94 ombud deltar inklusive överstyrelsens
9 ledamöter, riksförbundets ordförande och den extra stämmans vice ordförande.

2 § Val av ordförande för stämman om riksförbundets ordförande är
förhindrad

Punkten utgår.

3 § Val av vice ordförande för stämman

Beslutas

at! till vice ordförande för stämman välja tidigare rikslottachefen Marianne af
Malmborg.

4 § Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
samt val av två rösträknare

Beslutas

att jämte ordföranden välja Erika Rydén Johansson, Höganäs-Jonstorps lottakår
och Jessica Duf, Stockholms lottakår att justera protokollet för extra
riksstämman 2021,

att antalet rösträknare ska vara två samt

!.tt till rösträknare välja Anna Nubäck och Rebecca Ahlner.

5 § Fastställande av att extra riksstämman är stadgeenligt utlyst

Skriftlig kallelse till extra riksstämma ska, enligt riksförbundets stadga, 4 kap, 1 0 §
tillställas ombuden senast tre veckor före extra riksstämman.

Kallelse och handlingar till årets extra riksstämma skickades ut den
1 7 februari 202 1 per fysisk post och den 1 8 februari per e-post. Publicering skedde
på hemsidan den 1 8 februari 2021.

Beslutas

att den extra riksstämman blivit i behörig ordning sammankallad.
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6 § Fastställande av röstlängd

Röstlängd ska, enligt riksförbundets stadga 4 kap, 9 § d) upprättas där närvarande
ombud, överstyrelseledamöter och riksförbundets ordförande har vardera en röst.
Röstning med fullmakt är inte tillåten. Röstning sker öppet om inte annat beslutas.
Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

Till dagens extra riksstämma har anmälts 94 ombud. 94 ombud deltar inklusive
överstyrelsens 9 ledamöter, riksförbundets ordförande och den extra riksstämmans
vice ordförande. Två ombud kommer inte att avge röst. Inga ersättare går in.

Rikslottachefen Heléne Rådemar och vice ordförande Eva Nolsäter kommer inte att
delta i röstningsförfarandet under extra riksstämman. Anledningen är att vice
ordförande Eva Nolsäter är tillika ledamot i Älvkarleö herrgård ABs bolagsstyrelse
och att riksiottachefen Heléne Rådemar är tillika ersättare i Älvkarleö herrgård ABs
bolagsstyrelse. För att undvikajävssituation kommer båda att endast delta i
föredragningar inför beslut men kommer att avstå från att avlägga sina röster.

Beslutas

att fastställa röstlängden.

7 § Fastställande av föredragningslista

Enligt 4 kap, 1 0 § riksförbundets stadga behandlas under en extra riksstämma
endast de ärenden som angivits i kallelsen. Föredragningslista bifogades kallelsen,
som skickades ut per e-post den 1 7 februari 202 1 , per fysisk post den 1 8 februari
2021 och publicerades på hemsidan den 1 8 februari 2021.

Efter överväganden har presidiet kommit fram till att det kan bli nödvändigt att
tiden för den extra riksstämman förlängs.

Beslutas

att fastställa föredragningslistan samt

!tt den extra riksstämman förlängs med en timme, kl 09.00-13.00.

8 § Information Älvkarleö herrgård AB

Överstyrelsen föredrar bakgrund till föreslaget beslut enligt proposition samt till
denna hörande bilagoma 1 och 2.

Riksiottachefen Helén Rådemar tecknar bakgrund till den situation som
Riksförbundet Sveriges Lottakårers dotterbolag Älvkarleö herrgård AB har hamnat
i. Herrgården har under många år haft en betydande roll i organisationen och varit
en stor del i många lottors liv. Rikslottachefen beskriver historien och bakgrunden
till varför Svenska Loftakåren äger en herrgård och anledningen till att bolaget
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bildades. Riksiottachefen tecknar även bakgrunden till bildandet av Centralfonden
för tryggande av organisationens ekonomi framåt. Hon poängterar att
bolagsstyrelsen vidtagit alla tänkbara åtgärder för att rädda Bolaget.

Vice ordförande Eva Nolsäter föredrar en Power-Point-presentation. Av denna
framgår bland annat Riksförbundet Sveriges lottakårers uppgifier och ändamål
enligt stadgan. Överstyrelsens sysslomannaansvar för Svenska Lottakåren innebär
bland annat att säkra en långsiktig överlevnad för organisationen. Eva Nolsäter
redogör för bolaget Älvkarleö herrgård ABs ekonomiska situation och de åtgärder
som bolagsstyrelsen har vidtagit. Hon framför tack från bolagsstyrelsen till alla som
skänkt gåvor till Bolaget. Eva Nolsäter redogör även för överstyrelsens bedömning
av ekonomiska konsekvenser vid försäljning av Bolaget/fastigheten respektive
alternativet att behålla och förvalta Bolaget.

Vice ordförande Ewa Larsson föredrar och sammanfattar överstyrelsens proposition
som läggs fram till den extra riksstämman och de överväganden som ligger bakom
propositionen.

9 § Proposition — Inriktning för dotterbolaget Älvkarlcö herrgård AB

Enligt överstyrelsens huvudförslag, som framgått av överstyrelsens protokoll,
föreslår överstyrelsen 202 1 års extra riksstämma besluta
att ge överstyrelsen i uppdrag att sälja aktiebolaget inklusive fastighet, alternativt
att överstyrelsen ger bolaget i uppdrag att sälja fastigheten och avveckla
verksamheten.

Enligt alternativ föreslår överstyrelsen 202 1 års extra riksstämma besluta
att Älvkarleö herrgård AB ska behållas och medel ur Centralfonden får användas
som aktieägartillskott.

Överstyrelsens huvudförslag ställs mot yrkanden och överstyrelsens alternativ.

Yrkande från Nordöstra Skånes lottakår att riksstämman beslutar om återremiss till
överstyrelsen av den del av propositionen som avser försäljning av Alvkarleö
herrgård/upplösning av aktiebolaget.

Ordföranden ställer detta yrkande mot överstyrelsens förslag att ärendet ska avgöras
idag.

Beslutas

att enligt överstyrelsens förslag ärendet ska avgöras idag.

Ovriga att-satser i yrkandet från Nordöstra Skånes lottakår faller därmed. Yrkandet
biläggs protokollet.

Reservation mot beslutet att inte återremittera från Agnetha Larsson, Nordöstra
Skånes lottakår biläggs protokollet.
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Yrkande från Tierpsortens lottakår att Älvkarleö herrgård inte ska gå till försäljning.
Ordföranden ställer överstyrelsens huvudförslag mot överstyrelsens alternativ och
yrkandet från Tierportens lottakår.

Beslutas enligt överstyrelsens huvudförslag

at.t ge överstyrelsen i uppdrag att sälja aktiebolaget inklusive fastighet, alternativt att
överstyrelsen ger bolaget i uppdrag att sälja fastigheten och avveckla
verksamheten.

Birgitta Hansson och Erika Rydén Johansson, Höganäs-Jonstorps lottakår, Agnetha
Larsson, Nordöstra Skånes lottakår, Ingela Sjöstrand, Kungsbackaortens lottakår,
Anki Danielsson, Halmstads lottakår, Inger Stigsdotter, Östersund Frösö lottakår och
Margareta Persson, Malungs lottakår reserverar sig mot beslutet att sälja Älvkarleö
herrgård. Reservationema biläggs protokollet.

Yrkande från Höganäs-Jonstorps lottakår att behålla Älvkarleö herrgård och
undersöka möjligheten att arrendera ut kursgården och dess verksamhet faller
därmed liksom Nordöstra Skånes lottakårs bifallsyrkande och Lunds lottakårs
bifallsyrkande till detta med tilläggsyrkande om utvärdering efter tolv månader.
Yrkanden biläggs protokollet.

Tilläggsyrkanden från Höganäs-Jonstorps lottakår och Lunds lottakår att vid
försäljning av kursgården/fastigheten den extra riksstämman ska fastställa ett
minimipris ft5r fastigheten, alternativt bolaget, baserat på utomstående och
oberoende värdering.

Höganäs-Jonstorps lottakår yrkar som tillägg att överstyrelsen tillsätter en
arbetsgrupp samt att organisationens kårer får full insyn i processen.

Tilläggsyrkande från Karlskrona lottakår att inget minimipris sätts, inget behov av
arbetsgrupp och ger överstyrelsen fullt ansvar att besluta om ett slutpris efter
efterfrågan och marknadsvärde. Sollentuna lottakår, Säters lottakår och Borås
lottakår ställer sig bakom Karlskrona lottakår tilläggsyrkande.

Dessa yrkanden ställs mot överstyrelsens yrkanden att inget minimipris sätts, att
ingen arbetsgrupp tillsätts och att inte ge full insyn i processen.

Beslutas enlig överstyrelsens förslag

!tt inget minimipris sätts,

att ingen arbetsgrupp tillsätts samt

att inte ge full insyn i processen.

Yrkanden från Höganäs-Jonstorps lottakår, Lunds lottakår och Karlskrona lottakår
biläggs protokollet.
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Tilläggsyrkande från Bohusläns lottakår och Göteborgs lottakår att vid beslut om
försäljning riksstämman 2022 genomförs digitalt och bekostas med uttag ut
Centralfonden. Göteborgs lottakår ändrar sitt ursprungliga yrkande till att
överskjutande medel återförs till Centralfonden för att stärka organisationens
ekonomi och därmed ge förutsättningar för trevligare jubileum.

Yrkanden ställs mot överstyrelsens förslag att riksstämman 2022 genomförs till en
kostnad av 375 000 kronor och bekostas med uttag ur Centralfonden.

Beslutas

riksstämman 2022 ska genomföras digitalt. Överskjutande medel återförs till
Centralfonden.

Som konsekvens av beslutad försäljning yrkar överstyrelsen följande att-satser.

Beslutas enligt överstyrelsens förslag

att kårchefskonferensen 202 1 genomförs digitalt till en kostnad av 1 00 000 kronor
och bekostas med uttag ur Centralfonden,

att valberedningen beviljas för sitt arbete 25 000 kronor,

!tt digitala utbildningar år 2021 omfördelas från Centralfonden till beviljade
uppdragsmedel från MSB. För 2022 budgeteras 200 000 kronor/år för
ändamålet, som tas från Centralfonden,

!tt medel för förvaltning 41 000 kronor/år kvarstår,

!.tt ett aktieägartillskott får tas ut med högst 4 000 000 kronor om försäljning ej
sker före 2022-12-3 1,

!t! efter försäljning återföra medel till Centralfonden samt

!tt besluten i 9 § anses omedelbart justerade.

Överstyrelsen tar tillbaka förslaget om att uppföra ett minnesmärke för den tid som
SLK varit ägare.

Överstyrelsen tar till sig förslag från Höganäs-Jonstorps lottakår om dokumentation
av historien.

Beslutas

att uppdra åt överstyrelsen att genom AG Historias försorg tillvarata och
dokumentera historien inom organisationen.

Stämman har därmed prövat frågan om minnesmärke/historiedokumentation.
Yrkanden i denna fråga behandlas därmed inte ytterligare. De framförda yrkanden
i denna fråga biläggs protokollet.

Riksförbundet Sveriges lottakårer
RIKSSTÄMMOPROTOKOLL Nr 56 ,, •—. :4)

6(7)
(;X;) c:%%/tv



lo § Extra riksstämman avslutas

Ordföranden riktar ett stort tack till alla som medverkat i stämman för en väl
genomförd extra riksstämma.

Ordföranden förklarar 202 1 års extra riksstämma avslutad.

Vid protokollet

Anncharlotte Nilsson
Protokollssekreterare

Justeras

JCL-
Åsa Lindestam
Söderhamns lottakår

Justeras Justeras

Erika Ryden Johansson fessica Duf /
Hogahas-Jgnstorps lottakar Stockholms 1ot1kar
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SVENSKA
LOTTAKÄREN Tierpsortens Lottakår

202 1-03-06

Yrkande från Tierpsortens Lottakår.

Tierpsortens Lottakår röstar för:

Att Älvkarleö herrgård INTE ska gå till försäljning.

Vi tycker att det är högst olämpligt att sälja herrgården under rådande omständigheter i
Sverige och världen. Det kommer ett slut på denna pandemi och hur känner vi då om vi står
där utan vår fina kursgård.

Alla medlemmar i Tierpsortens Lottakår

Genom

Lisbeth Karlsson Vice ordförande

Margareta Larsson Kassör

Carina Wahlqvist Sekreterare



Pkt 9 Yrkande Extra Riksstä mma 202 1-03-13

Yrkande om beslutet om försäljning vinner bifall

Full insyn

Bi rgitta Ha nsson & En ka Rydén Johansson
Höganäs-Jonstorps lottakår

Överstyrelsen föreslår 2021 års extra riksstämma besluta
Att sälja aktiebolaget inklusive fastigheten (alternativt att Överstyrelsen ger
bolaget i uppdrag att sälja fastigheten och avveckla verksamheten.)

Denna formulering Alternativ 1 är otydlig.
Betyder beslutet att sälja att vi ombud, helt utan styrning, ger vårt
“godkännande” så att överstyrelsen (och kanske bolagsstyrelsen) kan agera på
egen hand?

Det gäller att ta tillvara organisationens ekonomi vid försäljning av Älvkarleö
herrgård.
1 dåliga tider för en bransch ser vi en risk för snabba skambud, vilka kan vara
frestande att acceptera. 1 rådande marknadsläge och för att säkerställa bästa
utfall önskar vi att riksstämmans “godkännande” av en försäljning inte ska ges
helt förbehållslöst. En säljare brukar ha en uppfattning om önskat pris.

Yrkande
Höganäs-Jonstorps lottakår yrkar,

vid beslut om försäljning av Älvkarleö AB, kursgården och dess mark, att
riksstämman, förutom att satserna i alternativ 1 (sälja) också, beslutar

t_ denna riksstämma beslutar fastställa ett minimipris för fastigheten,
alternativt aktiebolaget, baserat på utomstående och oberoende värdering.

it Överstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp av sakkunniga medlemmar,
utanför Överstyrelsen och Älvkarleö AB, med juridisk och ekonomisk kunskap
att råda och ha full insyn i dessa affärstransaktioner samt

iL organisationens kårer (som är ägare i Älvkarleö AB) får full insyn i
processen.



Pkt9 Yrkande Extra riksstämma 2021-03-13

Yrkande — tas upp endast om LÖ förslag om försäljning vinner bifall.
Fysiskt, permanent Lottarum

Birgitta Hansson & Erika Rydén Johansson
Höganäs-Jonstorps lotta kår

När Överstyrelsen avvecklar, säljer ut, Älvkarleö herrgård försvinner en viktig länk i
Lottakårens historia. Under snart 70 år har lottor och andra utbildats och engagerats
på herrgården. Vi lottor har utbildats för vår organisation, för försvars- och
säkerhetsfrågor samt personlig utveckling. Allt i linje med ändmålsparagrafen.
Utan historia är vi ingenting.

Att tro att det i ett köpekontrakt skall ingå vårdandet av ett minnesmärke är nog
svårt att lyckas med.
Vem åker dit för att titta på det?

Är det Överstyrelsens önskan att vi skall bli fysiskt historielösa?

Organisationen startade 1924 på Skeppsbron 2 i Stockholm.
1 nästan 40 år bodde vi i van der Nootska Palatset på S:t Paulsgatan 21 i
Stockholm.

Riksorganisationen har i dag fortfarande sitt säte i Stockholm.
När vi nu ser slutet på eran av vår historiska hemvist på Älvkarleö herrgård måste
den flyttas tillbaka till huvudstaden och föremål inventeras samt att dessa och
miljöer dokumenteras.
Låt oss skapa en historisk hörna, ett rum, på något befintligt museum eller liknande.
En permanent “historisk bubbla” som visar på vår organisations bidrag till landets
kvinnohistoria och som lottor och andra kan besöka.

Yrkande
Höganäs-Jonstorps lottakår yrkar

att riksstämman uppdrar åt Överstyrelsen att utreda frågan och komma med
konstruktiva förslag på hur vår historia kan permanent och fysiskt leva vidare.
Uppdraget redovisas på riksstämman 2022 för att träda i kraft till vårt 100 års
jubileum.



PKT 9 Yrkande Extra riksstämma 2021-03.13

Ett tredje alternativ — Bolaget arrenderar ut Älvkarleö herrgård

Bi rgitta Ha nsson & Erika Rydén Johansson
Höganäs-Jonstorps lotta kår

Överstyrelsen har delgett oss två förslag att ta ställning till, var avförsäljning (om än diffust) är
en önskan från Överstyrelsens sida.

Älvkarleö är inte vilken konferensanläggning som helst. Vi äger Älvkarleö herrgård AB och bör
vara stolta över det. Visserligen har riksförbundet mer och mer fjärmat sig från vår fasta punkt i
verksamheten genom att inte ta med något om herrgården i Lottakunskapen, eller på permanent
information på vår hemsida. Omvänt gäller att ytterst lite nämns om ägarskapet på Älvkarleö:s
egen hemsida. Detta, samt att våra interna utbildningar där har minskat gör att nya medlemmar
inte vet om att vi har en egen kursgård/konferensgård.

Eftersom vi inte innan den extra stämman har fått reda på värdet av fastigheten ej heller
belåningen i dagsläget på denna och dess egendom anser vi det är förhastat att besluta om
försäljning även om det tär på kapitalet.
Vi har inte sett de senaste effekterna av regeringens nya ekonomiska paket till drabbade näringar
med stöd till fasta kostnader. Inte heller har vi sett effekterna av tiden efter Corona

Älvkarleö är ett medel att uppnå ändamålet.

Genom att skära av Älvkarleö herrgård tappar organisationen sin möjlighet att kunna utveckla sin
utbildningsverksamhet till en intäktskälla och finna andra vägar för inkomster.

Vi vill behålla herrgården och föreslår att Bolaget ska arrendera ut den. Det alternativet finns inte
bland de scenarier som Överstyrelsen redovisat

Vi yrkat:

Att riksstämman beslutar

! behålla Älvkarleö herrgård

L uppdra åt Överstyrelsen att förutsättningslöst uppdra åt Älvkarleö AB (eller annan lämplig
konstellation) att undersöka möjligheten att arrendera ut kursgården och dess verksamhet

Överstyrelsen ser över äga rdi rektivet.



Lunds lottakår pkt 9

Yrkar bifall till Höganäs Jonstorps yrkande att behålla med extern arrende med tillägg

Att detta utvärderas efter 12 månader. Skäl är att en arrendator har eget intresse att herrgården ska
gå bra, till nytta för SLK

From Agnetha Larsson, Nordöstra Skånes to Everyone: 11:06 AM

Jag yrkar bifall till Höganäs-Jonstorps lottakårs yrkandan om att söka en arrendator för driften av
Älvkarleö herrgård.



Pkt 9 yrkande SLK Extra riksstärnma 202 1-03-13

Yrkande, om beslutet om försäljning vinner bifall — Minimipris bland följdbesluten

Cecilia Aschan Bergenheim och Sara Arnetorp
Lunds lottakår

Overstyrelsen föreslår 2O2lårs extra riksstämma besluta
Att sälja aktiebolaget inklusive fastigheten (alternativt att överstyrelsen ger
bolaget i uppdrag att sälja fastigheten och avveckla verksamheten.)

Denna formulering i Alternativ 1 upplever vi som oklar.
Betyder ett riksstämmobeslut om försäljning att vi ombud, helt utan styrning,
ger vårt okej och “godkännande”? Alltså, att har överstyrelsen (och kanske
bolagsstyrelsen) kan agera, utan vidare riktlinjer?

Det gäller att ta tillvara organisationens ekonomi vid försäljning av Älvkarleö
herrgård. Säljer vi för billigt påverkar det framtida avkastning och därmed vad
Svenska Lottakåren kan genomföra för aktiviteter.
1 dåliga tider för en bransch ser vi en risk för snabba skambud, vilka kan vara
frestande att acceptera. För att säkerställa bästa utfall önskar vi att
riksstämmans “godkännande” av en försäljning inte ska ges helt förbehållslöst.
Säljare brukar ha koll på värdet på sin egendom och ett acceptabelt pris.

Rikslottachefen har 5 mars 2021 via mejl upplyst kårchefer och lottakårers
postmottagare om att Älvkarleö herrgård AB har ett uppskattat marknadsvärde
på 17 miljoner kronor, plus/minus 2 miljoner.
Fastighetens värde är troligen motsvarande belopp.
Med bakgrund av denna nya information tycker vi att det är rimligt att vi som
ägare/riksförbundet sätter ett acceptabelt minimipris, som ledning för
överstyrelsen och aktiebolaget. Exempelvis 15 miljoner kronor.

Yrkande
Lund lottakår yrkar, vid beslut om försäljning av Älvkarleö herrgård AB,
kursgården och dess mark,

att riksstämman, förutom att-satserna i alternativ 1 (sälja) också, beslutar
. denna riksstämma fastställer ett minimipris för fastigheten,

alternativt aktiebolaget, baserat på utomstående och oberoende
värdering.



SVENSKÄ
K

LOTTÄKÅREN
GÖTEBORGS LOTTAKÅR

Yrkande från Göteborgs lottakår om beslut fattats att sälja Älvkarleö Herrgård AB

att Riksstämman 2022 genomförs digitalt.

Riksstämrnan 2022 bekostas med uttag från Centralfonden.

Överskjutande medel, 175 000:-, läggs på 100-årsjubiléet 2024.

Göteborg 2021-03-02

Göteborgs lottakår

Jenny Wegén

Kårchef



K SVENSKA
jK

LOTTÄKÅREN
GÖTEBORGS LOTTAKÅR

Yrkande från Göteborgs lottakår om beslut fattats att sälja Älvkarleö Herrgård AB

att inte uppföra ett minnesmärke över den tid som SLK varit ägare.

Vi vet inte idag vem som kommer att köpa fastigheten.

Att uppföra ett minnesmärke kostar pengar, som istället kan

användas till t.ex. utbildning.

Ett minnesmärke måste dessutom underhållas.

Göteborg 2021-03-02

Göteborgs lottakår

Jenny Wegén

Kårchef



202 1-03-09

YRKANDE punkt 9 Extra Riksstämma Svenska Lottakåren 2021-03-12

Bohusläns lottakår yrkar följande:

Bifall till Överstyrelsens förslag alternativ 1 att sälja aktiebolaget inklusive fastighet
(alternativt att överstyrelsen ger bolaget i uppdrag att sälja fastigheten och avveckla
verksamheten) samt efterföljande attsatser nr 1 samt nr 3-7.

Avslag av att-sats nr 2 (RS 2020 genomförs till en kostnad...) samt att-sats nr 8 (få använda
del av ...) i Överstyrelsens förslag alternativ 1.

Tilläggsyrkande
Att R5 2022 genomförs digitalt till en kostnad av 200 000 kr och bekostas med uttag ur
Centralfonden.

Barbro Isaksson
Kårchef Bohusläns lottakår



GBG LKÄndraryrkande

Från: jenny wegén <jennywegenhotmaiI.com>
Skickat: den 13 mars 2021 09:39
Till: Svenska Lottakåren - Riksstämma <riksstamma@svenskalottakaren.se>
Ämne: Återkallar Yrkande och ersätts med ny text

Hej

Yrkandet från Göteborgs lottakår ang

att Överskjutande medel 175 000:- läggs på 100-årsjubiléet 2024.

återkallas och ersätts med en ny text.

att

Överskjutande medel återförs till centralfonden för att stärka organisationens ekonomi och därmed
ge förutsättningar för en trevligare jubileum.

Göteborgs lottakår
Jenny Wegén, kårchef

Skaffa Outlook för And roid



OM VI RÖSTAR FÖR MINNESMÄRKE:

Tilläggsyrkande till propositionen:

Stockholms lottakår yrkar att minnesmärket utformas så underhållsfritt som möjligt, t.ex. 1 form av

en minnestavla/skylt 1 metall.



Reservationer:

RESERVATION Mot beslutet att inte återremittera

From Agnetha Larsson, Nordöstra Skånes Ik

Jag reserverar mig mot beslutet att inte återremittera. Agnetha Larsson

RESERVATION Mot beslutet försäljning

Höganäs-Jonstorps lottakår reserverar sig mot beslutet att ge överstyrelsen i uppdrag att sälja
bolaget. Birgitta Hansson & Erika Rydén Johansson

Agnetha Larsson, Nordöstra Skånes lk:

Jag reserverar mig mot beslutet att sälja. Agnetha Larsson

Ingela Sjöstrand Kungsbackaortens Ik:

Kungsbackaortens lk reserverar sig till försäljning av Älvkarleö herrgård.

Anki Danielsson Halmstad:

Halmstad Ik reserverar sig till försäljning av Älvkarleö herrgård.

Inger Stigsdotter Östersund Frösö Ik:

Östersund Frösö Ik reserverar sig mot försäljning

Margareta Persson Malungs lk:

Malungs Ik reserverar sig mot beslutet att sälja Älvkarleö Herrgård.


