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RIKSFÖRBUNDET SVERIGES LOTTAKÅRER 
 

Protokoll fört vid Riksförbundet 
Sveriges lottakårers ordinarie 
RIKSSTÄMMA på 
Stockholmsmässan, Älvsjö, 
2010-11-20--21 
 
 

 
Närvarande Totalt deltog drygt 530 personer varav 139 ombud med rösträtt från landets 

lottakårer samt överstyrelsens ledamöter, inbjudna hedersledamöter och närmare 
50 gäster.  

 
Efter stämmans öppnande höll Therese Mattsson, chef för Kansliet för krishantering, 
Statsrådsberedningen. Kansliet hanterar krishantering på högsta nationella nivå. 
 
Riksstämmans första dag och inledande stämmoförhandlingar (§§ 1-13 samt 15) avslutades 
med stort högtidlighållande. Rikslottachefen höll parentation och tyst minut över 
hedersledamoten och förra rikslottachefen Louise Ulfhielm. Generallöjtnanten Anders 
Lindström, Försvarets insatschef, inledde sitt anförande om försvarsmaktens omställning med 
”länge leve lottorna, länge leve hemvärnet”.  
 
Härefter gjordes en tillbakablick över Ögat-kampanjen, som inbringat 130.000 kronor, och 
om UNIFEM:s arbete i synnerhet och Centre Koko i allmänhet. H.K.H Kronprinsessan 
Victoria överlämnade diplom till Margareta Winberg, UNIFEM Sveriges ordförande. 
Pengarna går till UNIFEM:s program mot bland annat sexuellt våld i Demokratiska 
Republiken Kongo.  
 
Lillemor Björk, Karlshamns lottakår, Margaretha Björklund, Bromma lottakår, Birgitta 
Holmström, Orsa lottakår, Helén Lennartsson, Sydöstra Skånes lottakår, Anna Nilsson, 
Danderyds lottakår, Eva Nolsäter, Stockholms Marinlottakår, Märta Olsen, Lidingö lottakår, 
Gun Wretman, Katrineholm Östra Vingåkers lottakår och Eva Flyborg, Göteborgs lottakår, 
fick motta SLK kungliga förtjänstmedalj i guld ur H.K.H. Kronprinsessan Victorias hand. 
Tidigare i år har rikslottachefen överlämnat SLK kungliga förtjänstmedalj till Elsie Morgan, 
Göteborgs lottakår. Medaljörernas tack, med framtiden i fokus, framfördes av Anna Nilsson. 
 
Andra dagen inleddes med korum under ledning av marinpastor Jenny Ahlin, Berga 
örlogsbas.  
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  § 1 
 
Stämman öppnas 
 
Riksförbundet Sveriges lottakårers ordförande, Eva Flyborg, hälsade alla välkomna och 
förklarade stämman öppnad. 
 
Justerad röstlängd: 139 anmälda ombud.  
 
Beslöts 
 
att fastställa röstlängden. 
 
  § 2 
 
Val av ordförande för stämman om riksförbundets ordförande är förhindrad 
 
Punkten utgick. 
  § 3 
 
Val av vice ordförande för stämman 
 
Beslöts 
 
att till vice ordförande för stämman välja rikslottachefen Annette Rihagen. 
 
   § 4 
 
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt val av åtta 
rösträknare 
 
Beslöts 
 
att jämte ordföranden välja Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår, och Karin 

Jonsson (§§1 – 13 samt 15), Wadsbo lottakår, att justera stämmans protokoll, 
 
att antalet rösträknare ska vara åtta samt 
 
att  till rösträknare välja Lena Cahlborg, Växjö lottakår, Britt-Marie Silverryd, Bromma 

lottakår, Birgitta Lindström, Jämtlands lottakår, Inga Lill Ljung, Sörmlands lottakår, 
Elisabeth Saltin, Skånes lottakår, Else Marie Lindgren, Borås lottakår, Gunilla Öhlin, 
Kalmarbygdens lottakår samt Anna Nilsson, Danderyds lottakår. 
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  § 4 a 
 
Kompletterande val av justerare 
 
Dag 2 gjordes kompletterande val av justerare då Karin Jonsson anmält förhinder. 
 
Beslöts  
 
att för dag 2 (§§14, 16-21) utöver vad som ovan nämnts (§ 4), välja Gunilla Öhlin, 

Kalmarbygdens lottakår, att justera stämmans protokoll. 
 
  § 5 
 
Kallelse 
 
Kallelse till ordinarie riksstämma skall, enligt stadgan kap 4, 5 §, tillställas lottakårerna 
skriftligen senast fyra månader före riksstämman. 
 
Kallelse till 2010 års riksstämma sändes ut den 10 maj 2010, d v s drygt sex månader före 
stämman. 
 
Beslöts 
 
att riksstämman blivit i behörig ordning sammankallad. 
 
   § 6 
 
Föredragningslistan 
 
Föredragningslistan skall, enligt stadgan kap 4, 6 §, upprättas och utsändas till lottakårerna, 
tillsammans med inkomna ärenden, fem veckor före stämman. 
 
Föredragningslistan till 2010 års riksstämma sändes ut den 12 oktober 2010, d v s drygt fem 
veckor innan stämman. 
 
Beslöts 
 
att godkänna föredragningslistan med följande korrigering: 
 
§ 20, Motioner som inkommit till riksstämman: a/ Förändring gällande uppdraget som 
Riksförbundet Sveriges lottakårers ordförande. Motionen kommer inte att behandlas p g a 
formaliafel, då denna inte är inlämnad av enskild lotta eller lottakår, vilket inte är i enlighet 
med Svenska lottakårens stadgar. 
 
  § 7 
 
Riksförbundets årsredovisningar för verksamhetsåren 2008 och 2009 
 
Korrigering 2008 i den tryckta årsredovisningen för 2008, sidan 6: Högvaktsuppdraget 
genomfördes i Eksjö och inte i Skövde. 
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Beslöts 
 
att med godkännande lägga Riksförbundet Sveriges lottakårers årsredovisningar för 2008 

och 2009 till handlingarna. 
 
  § 8 
 
Revisorernas berättelser över verksamhetsåren 2008 och 2009 
 
Rikslottachefen läste upp revisionsberättelserna för 2008 och 2009. 
 
Beslöts 
 
att med godkännande lägga revisorernas berättelser över verksamhetsåren 2008 och 2009 

till handlingarna. 
 
  § 9 
 
Fastställande av balans- och resultaträkningarna för 2008 och 2009 
 
Beslöts  
 
att fastställa de av revisorerna tillstyrkta balans- och resultaträkningarna för 2008 och 2009 

samt 
 
att disponibla medel överförs i ny räkning. 
 
  § 10 
 
Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionerna omfattar 
 
Beslöts  
 
att överstyrelsen beviljas den av revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten för verksamhetsåren 

2008 och 2009. 
 
  § 11 
 
Beslut om verksamhetsinriktning 2011 och 2012 med sikte mot 2015 
 
Rikslottachefen redogjorde för bakgrund till kommande beslut, åren som gått och 
verksamheten framåt varefter de båda vice ordförandena i överstyrelsen, Barbro Isaksson och 
Monica Bergquist, redogjorde för Svenska lottakårens militära uppdrag respektive civila 
uppdrag och utbildningar. Svenska lottakårens hemsida föredrogs av överstyrelseledamoten 
Maria Öst. 



Riksförbundet Sveriges lottakårer 
RIKSSTÄMMOPROTOKOLL Nr 50 

 5 (14) 

 
Beslöts  
  
att anta föreslagen förändring i visionen till att lyda 
 
 Engagera kvinnor för ett säkrare och tryggare samhälle 
 
att anta föreslagen förändring i verksamhetsidén till att lyda 
 

Vi verkar för att kvinnor i alla åldrar engagerar sig i frågor som rör samhällets 
säkerhet, både nationellt och internationellt 
Vi informerar, rekryterar och utbildar för militära och civila uppdrag och för personlig 
utveckling 

 Vi deltar aktivt i samhällsdebatten i försvars- och säkerhetsfrågor 
 Vi utbildar för att bevara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter 
 
att fastställa verksamhetsinriktningen för åren 2011 och 2012 till att lyda 
 
 Vi ska: 
 öka rekryteringsinsatserna och minska medlemsavgångarna 
 intensifiera arbetet med ungdomsverksamheten 
 verka för att mötet mellan medlemmar blir positivt och utvecklande 
 utveckla vår hemsida till en mötes- och informationsplats 
 vara en förebild i att bedriva huvudmannaskap 
 
   § 12 
 
Riksförbundet Sveriges lottakårers klädföreskrifter 
 
Beslöts utifrån yrkande från Stockholms flyglottakår 
  
att den lavendelblå baskern bibehålls. 
 
Beslöts 
 
att överstyrelsen har rätt att bestämma färg på basker när enhetlig klädsel påkallas vid 

speciella tillfällen. 
 
  § 13 
 
Försäkringsfrågor 
 
a/ SLK kollektiva olycksfallsförsäkring för tiden 2011-01-01 -- 2012-12-31 
 
Beslöts  
 
att förlänga SLK kollektiva olycksfallsförsäkring att gälla för verksamhetsåren 2011 och 

2012. 
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b/ SLK kollektiva motorfordonsförsäkring för tiden 2011-01-01 -- 2012-12-31 
 
Beslöts 
 
att förlänga SLK kollektiva motorfordonsförsäkring att gälla för verksamhetsåren 2011 och 

2012. 
 
c/ SLK ansvarsförsäkring för tiden 2011-01-01 -- 2012-12-31 
 
Beslöts 
 
att förlänga SLK kollektiva ansvarsförsäkring att gälla för verksamhetsåren 2011 och 2012. 
 
 
Justerad röstlängd: 138  närvarande ombud. 
 
  § 14 
 
Budget för verksamhetsåren 2011 och 2012 
 
Rekryteringsmål 2011 utifrån kårernas egna inlämnade uppskattning – 300 nya lottor 
(överstyrelsen: 435 nya lottor). 
 
Rekryteringsmål 2012 utifrån kårernas egna inlämnade uppskattning– 300 nya lottor 
(överstyrelsen: 450 nya lottor). 
 
a/ Medlemsavgift till riksförbundet för verksamhetsåren 2011 och 2012 
 
Beslöts efter omröstning i enlighet med överstyrelsens förslag 
 
att medlemsavgiften till riksförbundet, som lottakårerna ska erlägga för verksamhetsår 

2011 ska utgå med 190 kronor per medlem samt  
 
att medlemsavgiften till riksförbundet, som lottakårerna ska erlägga för verksamhetsår 

2012 ska utgå med 200 kr per medlem. 
 
b/ Kårernas årsavgift till Älvkarleö herrgård 
 
Beslöts  
 
att årsavgiften till Älvkarleö herrgård, för verksamhetsåret 2011 utgår med 200 kronor per 

påbörjat 100-tal medlemmar samt 
 
att  årsavgiften till Älvkarleö herrgård, för verksamhetsåret 2012 utgår med 200 kronor per 

påbörjat 100-tal medlemmar. 
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c/ Uttag ur tidigare ackumulerad avkastning av SLK centralfond 
 
Beslöts 
 
att uttag ur tidigare års ackumulerade avkastning av centralfonden får användas för 

Riksförbundet Sveriges lottakårers verksamhet enligt budgetförslag. 
 
d/ Fastställande av budget för verksamhetsåren 2011 och 2012 
 
Beslöts 
 
att fastställa budget för verksamhetsåren 2011 och 2012 samt 
 
att som tidigare ge överstyrelsen i uppdrag att löpande justera budgeten. 
 
Justerad röstlängd: 138 närvarande ombud 
 
  § 15 
 
Beslut om antal i överstyrelsen 
 
a/ Vice ordförande 
 
Beslöts  
 
att välja två vice ordföranden. 
 
b/ Ledamöter 
 
Beslöts  
 
att välja åtta ledamöter. 
 
c/ Ersättare 
 
Beslöts  
 
att välja åtta personliga ersättare. 
 
d/ Ledamöter i valkommittén 
 
att välja fem ordinarie ledamöter i valkommittén. 
 
e/ Ersättare i valkommittén 
 
Beslöts  
 
att välja tre ersättare i valkommittén. 
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  § 16 
 
Val för tiden till nästa riksstämma 
 
Sammankallande i valkommittén, Ulla Bäckström, Gotlands lottakår, föredragande. 
 
a/ Riksförbundet Sveriges lottakårers ordförande 
 
Beslöts enhälligt 
 
att välja Åsa Lindestam till Riksförbundet Sveriges lottakårers ordförande. 
 
Åsa Lindestam är riksdagsledamot och ledamot i Försvarsutskottet, ledamot i sammansatta 
Utrikes- och Försvarsutskottet och OSSE samt ersättare i EU-nämnden . 
 
b/ Överstyrelsens ordförande, rikslottachefen 
 
Beslöts enhälligt  
 
att välja om Annette Rihagen, Strängnäs lottakår, till överstyrelsens ordförande tillika 

rikslottachef. 
 
c/ Vice ordförande i överstyrelsen 
 
Beslöts  
 
att välja om Barbro Isaksson, Munkedals lottakår, och Monica Bergquist, Stockholms 

marinlottakår, till vice ordförande i överstyrelsen. 
 
d/ Ledamöter i överstyrelsen 
 
Beslöts  
 
att välja Malin Andersson, Växjö lottakår (nyval), Irene Åkesson Bjerkemo, Kiruna 

lottakår (omval), Susanne Blombäck, Nederkalix lottakår (omval), Birgitta Hansson, 
Höganäs-Jonstorps lottakår (omval), Annelie Jansson, Uppsala lottakår (nyval), Eva 
Nolsäter, Stockholms marinlottakår (omval), Marie Falk, Nordöstra Skånes lottakår 
(omval) och Maria Öst, Skövde lottakår (omval), till ordinarie ledamöter i 
överstyrelsen. 
 

e/ Personliga ersättare i överstyrelsen 
 
Beslöts  
 
att som personliga ersättare i överstyrelsen välja Anette Hagvall, Vänersborgs lottakår 

(omval), Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår (omval), Anna-Karin Juhl, Karlstads 
lottakår (nyval), Sonja Pettersson Hedberg, Härnösands lottakår (nyval), Anna Törnberg 
Zeinetz, Västra Aros lottakår (nyval), Susanne Wahlgren, Lidingö lottakår (omval), 
Monica Wåhlin Marklund, Kalmarbygdens lottakår (nyval), samt Therese Öström, Piteå 
lottakår (omval. 
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  § 17 
 
Val för tiden till nästa riksstämma av två revisorer och två ersättare 
 
Beslöts  
 
att välja om auktoriserade revisorn Jeanette Cranning, Öhrlings revisionsbyrå, och 

godkände revisorn Johan Svärdlöf, Öhrlings revisionsbyrå, till Riksförbundet Sveriges 
lottakårers revisorer samt 

 
att till revisorsersättare välja auktoriserade revisorn Jenny Insulander, Öhrlings 

revisionsbyrå (nyval), och Gunilla Werner Carlsson, Stockholms armé- och 
hemvärnslottakår (omval). 

 
  § 18 
 
Val för tiden 2011-01-01 – 2014-12-31 av två ordinarie ledamöter och två ersättare  i 
SLK fondförvaltningsnämnd 
 
Beslöts  
 
att välja Britt-Inger Svensson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår (nyval), Ingela 

Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår (nyval), i SLK fondförvaltningsnämnd för 
perioden 2011-01-01 – 2014-12-31. 

 
Ingrid Wallster, Sollentuna lottakår, och Kerstin Berg, Saltsjöbadens lottakår, är valda till 
2012-12-31. 
 
Beslöts 
 
att som ersättare i SLK fondförvaltningsnämnd välja Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår, 

(nyval) och Britt-Marie Silverryd, Bromma lottakår (nyval). 
 
  § 19 
 
Val för tiden till och med nästa riksstämma av fem ordinarie ledamöter varav en  
ordförande/ sammankallande samt tre ersättare i riksstämmans valkommitté 
 
Beslöts  
 
att välja Anna Algotsson, Umeå lottakår (nyval), Ulla Bäckström, Gotlands 

lottakår,(omval), Elisabeth Ivkovic, Motala lottakår (nyval), Ulla-Britt Kentää, 
Haparanda lottakår, samt Margareta Persson, Malungs lottakår (omval), som ordinarie 
ledamöter i riksstämmans valkommitté. 

 
att till sammankallande i valkommittén välja sittande, Ulla Bäckström, Gotlands lottakår. 
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Beslöts 
 
att välja Annelie Lundquist Ekbladh, Nordöstra Skånes lottakår, Christina Olsson, 

Stockholms armé- och hemvärnslottakår, och Maria Rosqvist, Höglandets lottakår, som 
ersättare i riksstämmans valkommitté. Nyval av samtliga tre. 

 
  § 20 
 
Motioner som inkommit till stämman 
 
a/ Förändring gällande uppdraget som Riksförbundet Sveriges lottakårers 

ordförande 
Riksförbundet Sveriges lottakårers valkommitté; Ulla Bäckström, Ulla-Britt Kenttä, 
Margareta Persson, Malin Andersson, Anna Algotsson, Elisabeth Ivkovic och Annika 
Emanuelsson  

  
Motionen utgick – se § 6 ovan. 
 
b/ Enhällig vit blus till föreningsdräkten 
 Christina Olsson, kårchef Stockholms armé- och hemvärnslottakår 
  
 Föredragande: överstyrelseledamoten Eva Nolsäter 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att vit skjortblus bärs till föreningsdräkten.  
 
c/ Angående enskilda kårers verksamhetsberättelse 

Anna Nilsson, Danderyds lottakår, och Sofi Engman, Bromma lottakår, Elizabeth 
Lindén, Stockholms flyglottakår, Annica Emtegård, Stockholms marinlottakår, 
Christina Olsson Stockholms armé- och hemvärnslottakår, Lia Eidvall, Solna lottakår, 
och MimmiYlikoski, Wermdö lottakår. 

  
 Föredragande: överstyrelseledamoten Maria Öst 
 
Beslöts efter votering i enlighet med överstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen.  
 
d+e/ Längre intervall mellan riksstämmorna 

Anna Nilsson för styrelsen i Danderyds lottakår, Lia Eidvall, kårchef Solna lottakår, 
Christina Olsson, kårchef Stockholms armé- och hemvärnslottakår, Annica Emtegård, 
kårchef Stockholms marinlottakår.  

 Utökning av antal år mellan riksstämmorna till 3 år 
Ewa Eskilsson, kårchef, för styrelsen Skövde lottakår och Margareta Högwall för 
styrelsen Lidköpings lottakår. 
  

 Föredragande: överstyrelsesuppleanten Annelie Jansson 
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Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att överstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna, såväl ekonomiska som praktiska 

av längre intervall mellan riksstämmorna. 
 
Kommentar från Beatrice Nordin, Kiruna lottakår: Man bör beakta i utredningen att 
riksstämman är en viktig instans för organisationens styrning. Stämman må kosta mycket, 
men dessa pengar går till att avgöra lottornas framtid. 
 
f/ Direktanslutning 
 Elisabeth Lennartsson, medlem i Sydöstra Skånes lottakår  
  
 Föredragande: rikslottachefen  
 
Beslöts i enlighet med motionärens och överstyrelsens förslag  
 
att   bifalla motionen och ge överstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att vara 

direktansluten till Riksförbundet Sveriges lottakårer. 
 
Utifrån tilläggsyrkande från Danderyds lottakår beslöts 
 
att förslag till beslut presenteras vid riksstämman 2012. 
 
g/ Lägre avgifter till riksförbundet för små lottakårer 
 För styrelsen i Lysekils lottakår genom Yvonne Starmark, sekreterare 
 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Maria Rosqvist 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen. 
 
h/ Central inkassering av gemensam medlemsavgift i organisationen 
 Ewa Eskilsson kårchef, för styrelsen Skövde lottakår.   
 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Eva Nolsäter 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att motionen avslås med hänvisning till överstyrelsens svar på tidigare motion om 

utredningsarbete avseende direktanslutning samt att förslagen kommer att ingå som en 
del i nämnda utredningsarbete.  

 
i/ Ny försvarsmakt - nytt informationsbehov 
 Liv Lindholm, Landskrona lottakår 
  
 Föredragande: vice ordföranden i överstyrelsen Barbro Isaksson 
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Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att överstyrelsen får i uppdrag att beakta förslagen i motionen vid framtagande av nytt 

informationsmaterial.  
 
Justerad röstlängd: 137 anmälda ombud. 
 
j/ Utveckling av arbetet mot våldtäkt i krig 
 Beatrice Nordin, Kiruna lottakår 
 
 Föredragande: vice ordföranden i överstyrelsen Monica Bergquist 
 
a/ Svenska Lottakårens Ögat-kampanj är ett led i att sprida kunskap och väcka opinion om 
systematiska våldtäkter i krig, såväl inom lottaorganisationen som utåt mot allmänheten. I 
arbetet med Ögat deltar Svenska lottakåren redan idag i olika nätverk och medverkar i olika 
manifestationer och seminarier. Engagemanget med att sprida denna kunskap både inom och 
utanför Lottaorganisation för att väcka opinion kommer att fortsätta. 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att den delen i motionen anses besvarad 
 
b/ När det gäller arbete med att förebygga våldtäkter och behandla våldtäktsoffer så ligger det 
utanför Svenska Lottakårens verksamhetsområde. Det är en uppgift som åvilar andra aktörer i 
samhället, aktörer som är mycket mer lämpade att arbeta med den typen av uppgifter än 
Svenska Lottakåren är.  
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att den delen av motionen avslås 
 
c/ Det är idag en självklarhet för Svenska Lottakåren att som en av många aktörer i samhället, 
sprida kunskap och opinion mot våldtäkter i krig. Det gör vi bland annat genom Ögat-
kampanjen. Men att bli den största drivkraften i Sverige, är en uppgift som faller utanför 
uppdraget för vår organisation. 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att den delen av motionen avslås. 
 
k/ Motverka våldtäkter och allt missbruk av kränkningar 
 Lisbeth Svensson, Toarps lottakår 
 
 Föredragande: vice ordföranden i överstyrelsen Monica Bergquist 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad 
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l/ Utbildning är viktigt för en mänskligare värld och samhälle 
 Lisbeth Svensson, Toarps lottakår 
 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Marie Falk 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att  anse motionen besvarad. 
   
m/ Ersättning till Svenska Lottakåren 
 Lisbeth Svensson, Toarps lottakår 
 
  Föredragande: överstyrelseledamoten Irene Åkesson Bjerkemo  
  
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att  avslå motionen. 
 
n/ Massmördarvapens inverkan på vår miljö 
 Lisbeth Svensson, Toarps Lottakår 
 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Irene Åkesson Bjerkemo  
  
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att  avslå motionen. 
 
o/ Uppsägning av Lottanytt 

Marianne af Malmborg, Ingela Holmberg och Christina Hamberg - medlemmar 
i Stockholms flyglottakår, Elizabeth Lindén, kårchef och för styrelsen 
Stockholms flyglottakår, Sofi Engman, Bromma lottakår, Lia Eidvall, Solna 
lottakår, Mimmi Ylikoski, Wermdö lottakår, Anna Nilsson, Danderyds 
lottakår, Birgitta Hedin, Bro Härads lottakår, Yvonne Söderberg, Saltsjöbadens 
lottakår, Annica Emtegård, Stockholms marinlottakår.  

 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Susanne Blombäck 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen. 
 
  § 21 a 
 
Överstyrelsens förslag till hedersledamot i Riksförbundet Sveriges lottakårer 
 
Riksstämman beslöt enhälligt  
 
att till hedersledamot i Riksförbundet Sveriges lottakårer utse avgående ordföranden Eva 

Flyborg. 
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  § 22 
 
Stämman avslutas 
 
Rikslottachefen riktade ett varmt tack till riksförbundets ordförande, som avgick efter 14 år. 
Tack framfördes även till ombud, åhörare, marskalkar, fanvakt, kansliets personal, 
överstyrelsens ledamöter, överstyrelsens tillika riksstämmans protokollsekreterare samt 
personal och tekniker på Stockholmsmässan. Härefter förklarades 2010 års riksstämma 
avslutad. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Carina Lenárd   Eva Flyborg 
Protokollsekreterare   Ordförande 
Stockholms flyglottakår   Göteborgs lottakår 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Christina Hamberg   Karin Jonsson (§§ 1-13, 15) 
Stockholms flyglottakår   Wadsbo lottakår 
 
 
 
    Gunilla Öhlin (§§ 14, 16-22) 
    Kalmarbygdens lottakår 
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