
 
 
 
 Nr 51 
 

Riksförbundet Sveriges lottakårer 
 
Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges lottakårers ordinarie RIKSSTÄMMA på 
Stockholmsmässan, Älvsjö, 2012-11-17--18 

 
 

 
Närvarande: Totalt deltog drygt 370 personer varav 111 ombud med rösträtt från 

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

 
Efter stämmans öppnande höll försvarsminister Karin Enström ett anförande om 
Sveriges försvars- och säkerhetspolitik samt lyfte fram den viktiga verksamhet som 
SLK och övriga frivilliga försvarsorganisationer genomför. 
 
Riksstämmans första dag och inledande stämmoförhandlingar (§§ 1-14) avslutades 
med stort högtidlighållande, där Arméns musikkår spelade till fanvaktens intågande. 
 
Projektledaren Banar Reza informerade om Mpower som är ett projekt för unga 
kvinnliga ledare och för att motverka social oro. Mpower drivs gemensamt av 
Svenska Lottakåren och Fryshuset Stockholm med finansiering av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB.  
 
Utmärkelse för bäst rekryterande kårer tilldelades Göteborgs lottakår, Östersund-
Frösö lottakår, Stockholms armé- och hemvärnslottakår samt Lunds lottakår. 
 
Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg höll ett anförande och informerade om de 
nationella skyddsstyrkornas uppdrag och arbete. 
 
Anna-Kerstin Arvidsson, Lunds lottakår, Mona Burman, Simrishamns armélottakår, 
Mona Ekholm, Växjö lottakår, Lisbeth Engdahl, Linköpings lottakår, Barbro 
Isaksson, Munkedals lottakår, Mona Köpsén, Ryda lottakår, Barbro Lundqvist, 
Stockholms armé- och hemvärnslottakår, Ann-Christin Mattsson, Karlshamns 
lottakår, Ingegärd Nilsson, Växjö lottakår, Britt-Marie Silverryd, Bromma lottakår 
fick motta SLK:s kungliga förtjänstmedalj i guld ur rikshemvärnschefen Roland 
Ekenbergs hand. Carina Lenárd, Stockholms flyglottakår, tilldelades medaljen 
postumt, medaljen mottogs av hennes döttrar Kristin och Johanna. Ingrid George, 
Sollentuna lottakår, tilldelades också medaljen men var inte närvarande. 
Medaljörernas tack framfördes av Mona Burman. 
 
Andra dagen inleddes med korum under ledning av kyrkoherde Mats Hagelin.  
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  § 1 
 
Stämman öppnas 
 
Riksförbundet Sveriges lottakårers ordförande, Åsa Lindestam, hälsade alla 
välkomna och förklarade stämman öppnad. 
 
Justerad röstlängd: 111 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 sex rösträknare 
 
Beslöts 
 
att jämte ordföranden välja Anna Nilsson, Danderyds lottakår och Kajsa Erikson, 

Göteborgs lottakår att justera stämmans protokoll, 
 
att antalet rösträknare ska vara 6 samt 
 
att  till rösträknare välja Ann-Christine Backman, Bromma lottakår, Malin Linder, 

Stockholms armé- och hemvärnslottakår, Britt-Marie Silverryd, Bromma 
lottakår, Lilly Pantzare, Kiruna lottakår, Lilleba Kvisgård, Lidingö lottakår 
och Kristin Selander, Järfälla lottakår. 
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  § 5 
 
Kallelse 
 
Kallelse till ordinarie riksstämma skall, enligt stadgan 4 kap, 5 §, tillställas 
lottakårerna skriftligen senast fyra månader före riksstämman. 
 
Kallelse till 2012 års riksstämma sändes ut den 25 maj 2012, d v s drygt sex 
månader före stämman. 
 
Beslöts 
 
att riksstämman blivit i behörig ordning sammankallad. 
 
   § 6a 
 
Föredragningslistan 
 
Föredragningslistan skall, enligt stadgan 4 kap, 6 §, upprättas och utsändas till 
lottakårerna, tillsammans med inkomna ärenden, fem veckor före stämman. 
 
Föredragningslistan till 2012 års riksstämma sändes ut den 11 oktober 2012, d v s 
drygt fem veckor innan stämman. 
 
Beslöts 
 
att godkänna föredragningslistan med följande korrigering: 
 
Beslöts efter yrkande av Wiveka Tham, Lunds lottakår 
 
att  punkt 14 delas upp i två punkter: a) medlemskap med eller utan kårtillhörighet 

och b) central inkassering 
 
 
  § 6b 
 
Efter att punkterna 1-13 genomgåtts dag 1 frågar ordföranden om punkt 15 kan 
behandlas innan förhandlingarna ajourneras dag 1. 
 
Beslöts 
 
att punkt 15 Försäkringsfrågor behandlas före punkt 14 och innan 

förhandlingarna ajourneras dag 1. 
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  § 7 
 
Riksförbundets årsredovisningar för verksamhetsåren 2010 och 2011 
 
Beslöts 
 
att med godkännande lägga 2010 och 2011 års årsredovisningar till handlingarna. 
 
  § 8 
 
Revisorernas berättelser över verksamhetsåren 2010 och 2011 
 
Godkända revisorn Jenny Insulander läste upp revisionsberättelserna för 2010 och 
2011. 
 
  § 9 
 
Fastställande av balans- och resultaträkningarna för 2010 och 2011 
 
Beslöts  
 
att fastställa de av revisorerna tillstyrkta resultat- och balansräkningarna samt 
 
att disponibla medel överförs i ny räkning. 
 
  § 10 
 
Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionerna omfattar 
 
Revisorerna har tillstyrkt att överstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåren 2010 och 2011. 
 
Beslöts  
 
att överstyrelsen beviljas den av revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten för 

verksamhetsåren 2010 och 2011. 
 
  § 11 
 
Svenska Lottakårens värdegrund 
 
Gemensam föredragning av §§ 11 och 12 av rikslottachefen Annette Rihagen, vice 
ordföranden Barbro Isaksson och vice ordföranden Monica Bergquist. 
 
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 andra uppdrag för andra myndigheter.  
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Beslöts 
 
att anta föreslagen värdegrund för Svenska Lottakåren: 
 
• Vi tar ansvar. Vi håller vad vi lovar. Uppgiften genomförs på ett målinriktat sätt 

och med en hög kvalitet, från början till slut. 
• Vi samarbetar. Oavsett bakgrund och tillhörighet har alla samma värde och vi 

behandlar alla med respekt. Vi är öppna och drar nytta av våra olika erfarenheter 
och vår breda kompetens. Vi har en stark gemenskap och samarbetar såväl inom 
Svenska Lottakåren som med andra organisationer och myndigheter. 

• Vi hittar nya vägar. Vi tar vara på det som fungerar och blickar samtidigt framåt 
för att se hur vi kan lösa uppgifterna ännu bättre. Tillsammans tänker vi nytt, är 
flexibla och lösningsorienterade och vi ser till organisationens bästa. 

 
  § 12 
 
Svenska Lottakårens verksamhet 2013-2014 
 
Beslöts  
  
att anta föreslagen vision 
 

• Sveriges främsta forum för kvinnor som vill bidra till ett säkrare och 
tryggare samhälle 

 
att anta föreslagen verksamhetsidé 
 
 Vi lever i ett ständigt föränderligt och sårbart samhälle. Svenska Lottakårens 

traditionella verksamhetsområde har alltid varit att vara en samlande 
förstärkningsresurs av kvinnor till landets militära försvar. Parallellt med ett 
militärt försvar behöver samhället ha en god beredskap för hantering av kriser 
och påfrestningar som kan uppstå till följd av exempelvis extrema väder- och 
naturhändelser, IT-haverier och andra typer av omfattande olyckor och kriser. 
Våra utbildade, övade och organiserade medlemmar rycker in när 
myndigheter, kommuner och länsstyrelser behöver förstärkning, och som en 
viktig del av Försvarsmaktens insatser i form av frivilliga specialister. 
 
Svenska Lottakårens verksamhetsidé byggs kring fyra områden: 

 
• Vi verkar för att kvinnor i alla åldrar engagerar sig för att skapa ett 

säkrare och tryggare samhälle. 
• Vi informerar, rekryterar och utbildar för krishantering och militära 

insatser. 
• Vi deltar i samhällsdebatten i försvars- och säkerhetsfrågor. 
• Vi verkar ytterst för fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter. 

 
att fastställa verksamhetsinriktningen för 2013 och 2014. 
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   § 13 
 
Längre intervall mellan riksstämmorna 
 
Föredragande: vice ordföranden Barbro Isaksson 
 
Beslöts  
  
att överstyrelsens uppdrag från riksstämman 2010 därmed är slutfört samt  
 
att överstyrelsen får i uppdrag att genomföra riksstämman 2014 på ett sätt som 

sänker kostnaderna för genomförandet. 
 
  § 14 
 
Föredragande: generalsekreteraren Heléne Rådemar 
 
Försäkringsfrågor 
 
a/ SLK kollektiva olycksfallsförsäkring för tiden 2013-01-01 – 2014-12-31 
 
Beslöts  
 
att den kollektiva olycksfallsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 

2013-01-01 - 2014-12-31, 
 
 
b/ SLK kollektiva motorfordonsförsäkring för tiden 2013-01-01 – 2014-12-31 
 
Beslöts 
 
att den kollektiva motorfordonsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 

2013-01-01�2014-12-31, 
 
 
c/ SLK ansvarsförsäkring för tiden 2013-01-01 – 2014-12-31 
 
Beslöts 
 
att ansvarsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 2013-01-01�2014-12-31. 
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  Dag 2 
 
Justerad röstlängd: 111 närvarande ombud. 
Rösträknare: Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår ersätter Lilleba Kvisgård 
 
  § 15 
 
Medlemskap med eller utan kårtillhörighet och central inkassering 
 
a/ Medlemskap med eller utan kårtillhörighet 
 
Rikslottachefen Annette Rihagen redogör för bakgrund till och konsekvenser av 
förslaget.  
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag 
  
att anta stadgeändringar för medlemskap med eller utan kårtillhörighet, 
 
Beslöts efter yrkande (Bilaga 1 och 2) av Janet Winslott, Veberöds lottakår 
 
att formuleringen av Kap 3 § 2 ska vara: ”SLK:s verksamhet utövas av 

riksförbundet, lottakårerna och medlemmarna.” samt  
 
att stadgans Kap 4 § 2 ändras till följande lydelse: ”Medlemmarna representeras 

av lottakårernas ombud med ett ombud per påbörjat 150-tal medlemmar. 
Medlem utan kårtillhörighet saknar representation vid riksstämma.”. 

 
b/ Central inkassering 
 
Rikslottachefen Annette Rihagen och vice ordföranden Barbro Isaksson redovisar 
bakgrund, skäl och konsekvenser av förslaget. 
 
Beslöts  
  
att införa central inkassering av medlemsavgiften från och med år 2014, 
 
att lottakåren ges möjlighet att kunna välja att vara mottagare av kårmedlemmens 

inbetalningsavi, för att själv vidarebefordra denna till medlemmen, 
 
att kårstämman beslutar om medlemsavgiften i sin lottakår för nästkommande år 

utifrån av riksstämman fastställda nivåer samt 
 
att fr.o.m. år 2014 införa sex nivåer; 200 kr, 250 kr, 300 kr, 350 kr, 400 kr, 450 kr 

inkl avgiften till riksförbundet. 
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  § 16 
 
Budget för verksamhetsåren 2013 och 2014 
 
Rikslottachefen Annette Rihagen och generalsekreteraren Heléne Rådemar föredrar 
ärendet. 
 
Rekryteringsmål 2013 utifrån kårernas egna inlämnade uppskattning – 260 nya 
lottor  
 
Rekryteringsmål 2014 utifrån kårernas egna inlämnade uppskattning– 273 nya lottor 
 
a/ Avgift till riksförbundet för verksamhetsåren 2013 och 2014 
 
Beslöts  
 
att avgiften till riksförbundet, som lottakårerna ska erlägga för verksamhetsår 

2013 ska utgå med 200 kronor per medlem, 
 
att avgiften till riksförbundet, som lottakårerna ska erlägga för verksamhetsår 

2014 ska utgå med 200 kr per medlem, 
 
att medlemsavgiften för medlemskap utan kårtillhörighet ska beslutas till 300 kr 

år 2013 samt 
 
att medlemsavgiften för medlemskap utan kårtillhörighet ska beslutas till 300 kr 

år 2014. 
 
b/ Kårernas årsavgift till Älvkarleö herrgård 
 
Beslöts  
 
att årsavgiften till Älvkarleö herrgård tas bort,  
 
c/ Uttag ur tidigare ackumulerad avkastning av Centralfonden 
 
Beslöts 
 
att uttag ur tidigare års ackumulerade avkastning av Centralfonden får användas 

för Riksförbundets verksamhet enligt budgetförslag. 
 
d/ Fastställande av budget för verksamhetsåren 2013 och 2014 
 
Beslöts 
 
att fastställa budget för verksamhetsåren 2013 och 2014 samt 
 
att ge överstyrelsen i uppdrag att löpande justera budgeten. 
  § 17 
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Beslut om antal i överstyrelsen och valkommittén 
 
a/ Antal vice ordförande i överstyrelsen 
 
Beslöts  
 
att välja två vice ordföranden i överstyrelsen, 
 
b/ Antal ledamöter i överstyrelsen 
 
Beslöts  
 
att välja sex ledamöter i överstyrelsen, 
 
c/ Antal personliga ersättare i överstyrelsen 
 
Beslöts  
 
att välja sex personliga ersättare i överstyrelsen, 
 
d/ Antal ledamöter i valkommittén 
 
att välja fem ledamöter i valkommittén. 
 
e/ Antal ersättare i valkommittén 
 
Beslöts  
 
att välja tre ersättare i valkommittén. 
 
 
Justerad röstlängd: 109 ombud 
 
  § 18 
 
Val för tiden till nästa riksstämma 
 
Sammankallande i valkommittén, Ulla Bäckström, Gotlands lottakår, föredragande. 
 
a/ Riksförbundet Sveriges lottakårers ordförande 
 
Beslöts enhälligt 
 
att välja om Åsa Lindestam. Söderhamns lottakår, till Riksförbundet Sveriges 

lottakårers ordförande för perioden till nästa stämma. 
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b/ Överstyrelsens ordförande, rikslottachefen 
 
Beslöts enhälligt  
 
att välja om Annette Rihagen, Strängnäs lottakår, till överstyrelsens ordförande 

tillika rikslottachef för perioden till nästa stämma. 
 
c/ Vice ordförande i överstyrelsen 
 
Beslöts  
 
att välja Barbro Isaksson, Munkedals lottakår (omval), och Malin Andersson, 

Växjö lottakår (nyval), till vice ordförande i överstyrelsen för perioden till 
nästa stämma. 

 
d/ Ledamöter i överstyrelsen 
 
Beslöts  
 
att välja Irene Åkesson Bjerkemo, Kiruna lottakår (omval), Marie Falk, 

Nordöstra Skånes lottakår (omval), Annelie Jansson, Uppsala lottakår 
(omval), Eva Nolsäter, Stockholms marinlottakår (omval), Charlotta Ögren, 
Umeå lottakår (nyval) och Maria Öst, Östra Skaraborgs lottakår (omval), till 
ordinarie ledamöter i överstyrelsen för perioden till nästa stämma. 
 

e/ Personliga ersättare i överstyrelsen 
 
Beslöts efter sluten omröstning i enlighet med valkommitténs förslag 
 
att som personliga ersättare i överstyrelsen välja Karin Englund, Trollhättans 

lottakår, (nyval), Anette Hagvall, Vänersborgs lottakår (omval), Sonja 
Pettersson Hedberg, Härnösands lottakår (omval), Anna-Karin Juhl, Karlstads 
lottakår (omval), Sarah Malmgren, Karlskrona lottakår (nyval) samt Susanne 
Wahlgren, Lidingö lottakår (omval). 

 
  § 19 
 
Val för tiden till nästa riksstämma av två revisorer och två ersättare 
 
Beslöts  
 
att välja auktoriserade revisorn Jeanette Cranning, Öhrlings revisionsbyrå 

(omval), och godkände revisorn Jenny Insulander, Öhrlings revisionsbyrå 
(nyval), till Riksförbundet Sveriges lottakårers revisorer samt 

 
att till revisorsersättare välja auktoriserade revisorn Katariina Groth (nyval) och 

auktoriserade revisorn Gunilla Werner Carlsson, Stockholms armé- och 
hemvärnslottakår (omval). 
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  § 20 
 
Val för tiden 2013-01-01 – 2016-12-31 av två ordinarie ledamöter och två 
ersättare i SLK fondförvaltningsnämnd 
 
Beslöts  
 
att välja Kerstin Berg, Saltsjöbadens lottakår (omval) och Ingrid Wallster, 

Sollentuna lottakår (omval), till ledamöter i SLK fondförvaltningsnämnd för 
perioden 2013-01-01 – 2016-12-31. 

 
Ledamöterna Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår och Britt-Inger 
Svensson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår är valda till 2014-12-31. 
 
Ersättarna Cecilia Pahlberg, Uppsala lottakår och Britt-Marie Silverryd, Bromma 
lottakår är valda till 2014-12-31. 
 
  § 21 
 
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 (omval), Ulla-Britt Kentää, Haparanda 

lottakår (omval), Christina Olsson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår 
(nyval), Margareta Persson, Malungs lottakår (omval) och Maria Rosqvist, 
Höglandets lottakår (nyval) som ordinarie ledamöter i riksstämmans 
valkommitté. 

 
att till sammankallande i valkommittén välja Ulla-Britt Kentää, Haparanda 

lottakår. 
 
Beslöts 
att välja Annelie Lundquist Ekbladh, Nordöstra Skånes lottakår (omval), och 

Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår (nyval) samt Elisabeth Ivkovic, Motala 
lottakår (nyval), som ersättare i riksstämmans valkommitté.  

 
  § 22 
 
Motioner som inkommit till stämman 
 
a/ Ändring av stadgan kapitel 7, Lottakårer, 4 § Kårstämma, punkt i) samt 

kapitel 7, Lottakår, 6 § Extra kårstämma 
Representanter från Stockholms marinlottakår, Lidingö lottakår, Stockholms 
flyglottakår, Huddinge lottakår, Solna lottakår, Stockholms armé- och 
hemvärnslottakår, Bromma lottakår, Danderyds lottakår och Upplands Väsby 
lottakår. 
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 Föredragande: överstyrelseledamoten Eva Nolsäter 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag 
 
att bifalla motionen med föreslagna stadgeändringar. 
 
b/ Ändring av stadgan kapitel 7, 5 § d  
 Inger Thunholm Larsson Bromma lottakår, Annica Emtegård Stockholms 

marinlottakår, Christina Olsson Stockholms armé- och hemvärnslottakår, 
Birgitta Olsson Lidingö lottakår, Christina Hamberg Stockholms flyglottakår, 
Saga Pettersson Upplands Väsby lottakår och Rosita Karlsson Solna lottakår. 

  
 Föredragande: överstyrelseledamoten Eva Nolsäter 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen med ovan föreslagna stadgeändring. 
 
c/ Ta bort åldersgränsen för medlemskap i Svenska Lottakåren 

Styrelsen för Trollhättans lottakår genom kårchef Inger Jansson och styrelsen 
för Vänersborgs lottakår genom kårchef Gunilla Swenson. 

  
 Föredragande: överstyrelseledamoten Anneli Jansson 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag 
 
att bifalla motionen med ovan föreslagna stadgeändring. 
 
d/ Gör kåren öppen för män 

Styrelsen för Gärds lottakår genom sekreteraren Signe Espfors. 
 

 Föredragande: överstyrelseledamoten Annelie Jansson 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  

 
att avslå motionen. 

 
e/ Förstärkt information från central nivå till enskild medlem 

Liv Lindholm, Landskrona lottakår. 
  

 Föredragande: överstyrelseledamoten Maria Öst 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen. 
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f/ Utveckla informationskällor och rutiner 
 Cecilia Aschan Bergenheim, Lunds lottakår  
  
 Föredragande: överstyrelseledamoten Maria Öst 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att  anse motionen besvarad. 
 
g/ Följ utvecklingen av Sveriges militärregionala staber vad avser de 

frivilliga försvarsorganisationerna 
 Liv Lindholm, Landskrona lottakår 
 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Malin Andersson 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen. 
 
h/ Nedläggning av kårer 
 Katarina Hedberg, vice ordförande Söderhamns lottakår. 
 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Maria Öst 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att motionen anses besvarad med hänvisning till riksstämmans beslut 2012 kring 

medlemskap utan kårtillhörighet som skett i separat ärende § 15. 
 
 i/ Älvkarleö Kursgård 
 Gunnel Nilsson, Älvsby lottakår 
  
 Föredragande: överstyrelsedamoten Marie Falk 
  
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen.  
 
j/ Central hantering av medlemsavgifterna 

Simrishamns lottakår genom kårchef Mona Burman, vice kårchef Gudrun 
Stenkula-Olsson, kassör Birgitta Månsson och presslotta Ann Björkhem. 

 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Birgitta Hansson 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till riksstämmans beslut 2012 kring 

central inkassering av medlemsavgiften som skett i separat ärende § 15. 
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k/ Inte obligatoriskt konferenspaket 
 Vaggeryds lottakår genom sekreterare Anita Johansson 
 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Birgitta Hansson 
 
Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen mot bakgrund till det budgetförslag som riksstämman har att ta 

ställning till för 2013-2014, innebärande bland annat en ambition att minska 
kostnaderna för riksstämman till hälften av dagens kostnad. Budgetförslaget 
innebär att genomförandet av riksstämman måste förändras. Överstyrelsen ges 
i uppdrag att se över och besluta om hur detta ska ske och då bland annat ta 
hänsyn till konferenspaket och innehåll i detta. 

 
  § 23 
 
Stämman avslutas 
 
Rikslottachefen tackade årsstämmans ordförande, avgående vice ordföranden 
Monica Bergquist, avgående ledamöter och ersättare i överstyrelsen, överstyrelsens 
ledamöter och ersättare, ombud, åhörare, marskalkar, fanvakt, kansliets personal, 
personal och tekniker på Stockholmsmässan. Härefter förklarades 2012 års 
riksstämma avslutad. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Elisabet Ericson   Åsa Lindestam 
Protokollsekreterare   Ordförande 
    Söderhamns lottakår 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Anna Nilsson   Kajsa Erikson 
Danderyds lottakår   Göteborgs lottakår 
 


	Längre intervall mellan riksstämmorna
	Val för tiden till nästa riksstämma
	UattU avslå motionen.
	f/ Utveckla informationskällor och rutiner
	Cecilia Aschan Bergenheim, Lunds lottakår
	Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag
	UattU  anse motionen besvarad.
	g/ Följ utvecklingen av Sveriges militärregionala staber vad avser de frivilliga försvarsorganisationerna
	Liv Lindholm, Landskrona lottakår
	Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag
	UattU bifalla motionen.
	h/ Nedläggning av kårer
	Katarina Hedberg, vice ordförande Söderhamns lottakår.
	Beslöts i enlighet med överstyrelsens förslag
	UattU motionen anses besvarad med hänvisning till riksstämmans beslut 2012 kring medlemskap utan kårtillhörighet som skett i separat ärende § 15.
	i/ Älvkarleö Kursgård
	Gunnel Nilsson, Älvsby lottakår


