
 Nr 52 
 

Riksförbundet Sveriges lottakårer 
 
Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges lottakårers ordinarie RIKSSTÄMMA  
i Skövde Kulturhus, Skövde 2014-11-22–23 

 
 

Närvarande: Totalt deltar cirka 350 personer varav 91 ombud med rösträtt från 
landets lottakårer samt överstyrelsens ledamöter, inbjudna 
hedersledamöter och närmare 50 gäster.  

 
Bland gästerna finns H.K.H. Kronprinsessan Victoria, Svenska Lottakårens 
beskyddare, med hovmarskalk Karolin A. Johansson, Västra Götalands 
Landshövding Lars Bäckström med fru Ann-Christin och kommunstyrelsens 
ordförande Katarina Jonsson, Skövde kommun.  
 
Efter välkomsthälsningar inleds Riksstämmans första dag med stämmoförhand-
lingar (1-14 §§) och avslutas med jubileumsfirande och stort högtidlighållande,  
där Hemvärnets musikkår Skaraborg spelar till fanvaktens intågande. 
 
Efter stämmans öppnande hälsar Landshövding Lars Bäckström välkommen till 
Västra Götalands län och håller ett anförande om statens roll för att skapa trygghet 
och säkerhet samt förbereda sig för det oväntade. Bäckström lyfter fram den viktiga 
verksamhet som Svenska Lottakåren och övriga frivilliga försvarsorganisationer 
genomför som en del av det gemensamma välfärdssamhället. 
 
Utmärkelse för bäst rekryterande kårer tilldelas Umeå lottakår, Göteborgs lottakår, 
Stockholms armé- och hemvärnslottakår samt Lunds lottakår. 
 
Härefter ges en redovisning av Ögat-kampanjen, som under 2014 har inbringat 
101 056 kronor till Panisjukhuset i Kongo för att hjälpa våldtagna kvinnor. 
 
Med anledning av 90-årsjubileet visas en film med tillbakablick på höjdpunkter 
under organisationens 90 år. I filmen beskriver fyra tidigare rikslottachefer 
händelser och höjdpunkter under sin respektive tid på denna post. Detta avslutas 
med att Annette Rihagen ger en sammanfattning av sin tid som rikslottachef. 
 
Annica Emtegård, Stockholms armé- och hemvärnslottakår, Inger Janson, 
Trollhättans lottakår, Elisabet Olow, Strängnäs lottakår, Carin Staaf, Umeå lottakår, 
Ingela Uthorn Persson, Stockholms flyglottakår och rikslottachefen Annette 
Rihagen får motta SLK:s kungliga förtjänstmedalj i guld ur H.K.H. Kronprinsessan 
Victorias hand. Medaljörernas tack framförs av Annica Emtegård. 
 
Andra dagen inleds med korum under ledning av bataljonspastor Carina Blomqvist.  
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1 §    
 
Stämman öppnas 
 
Riksförbundet Sveriges lottakårers ordförande, Åsa Lindestam, hälsar alla välkomna 
och förklarar stämman öppnad. 
 
Justerad röstlängd: 91 anmälda ombud.  
 
Beslutas 
 
att fastställa röstlängden. 
 
2 § 
   
Val av ordförande för stämman om riksförbundets ordförande är förhindrad 
 
Punkten utgår. 
 
3 § 
 
Val av vice ordförande för stämman 
 
Beslutas 
 
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 
 
Beslutas 
 
att jämte ordföranden välja Ann-Sofie Ottenholm, Stockholms marinlottakår och 

Janet Winslott, Veberöds lottakår att justera stämmans protokoll, 
 
att antalet rösträknare ska vara åtta och att dessa kan väljas bland åhörare samt 
 
att  till rösträknare välja Ewa Axelsson, Stockholms armé- och hemvärnslottakår, 

Åse Lundblad, Alingsås lottakår, Britt-Marie Silverryd, Bromma lottakår, 
Elizabeth Lindén, Stockholms flyglottakår, Lisa Thorén, Wermdö lottakår, 
Birgitta Lindström, Östersund-Frösö lottakår, Tina Katajainen, Boden-Luleå 
lottakår och Ilse Bülow, Falubygdens lottakår. Se även sid 7. 
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5 § 
 
Kallelse 
 
Kallelse till ordinarie riksstämma ska, enligt stadgan 4 kap, 5 § tillställas 
lottakårerna skriftligen senast fyra månader före riksstämman. 
 
Kallelse till 2014 års riksstämma sändes ut den 25 maj 2014, d v s cirka sex 
månader före stämman. 
 
Beslutas 
 
att riksstämman blivit i behörig ordning sammankallad. 
 
6 § 
 
Föredragningslistan 
 
Föredragningslistan ska, enligt stadgan 4 kap, 6 § upprättas och utsändas till 
lottakårerna, tillsammans med inkomna ärenden, fem veckor före stämman. 
 
Föredragningslistan till 2014 års riksstämma sändes ut den 13 oktober 2014,  
d v s drygt fem veckor före stämman. 
 
Beslutas 
 
att godkänna föredragningslistan. 
 
7 § 
 
Riksförbundets årsredovisningar för verksamhetsåren 2012 och 2013 
 
I den digitala versionen av årsberättelsen för 2013 ingår fel version av 
revisionsberättelse. Korrekt version läses upp av generalsekreteraren  
Heléne Rådemar på uppdrag av auktoriserade revisorn Jeanette Cranning, Öhrlings 
revisionsbyrå. Korrekt version återfinns i bilaga 1. 
 
Beslutas 
 
att med godkännande lägga 2012 och 2013 års årsredovisningar till handlingarna. 
 
8 § 
 
Revisorernas berättelser över verksamhetsåren 2012 och 2013 
 
Ingen av revisorerna närvarar personligen vid stämman. Generalsekreteraren  
Heléne Rådemar läser på uppdrag av revisorerna upp revisionsberättelserna för 
2012 och 2013. 
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9 § 
 
Fastställande av balans- och resultaträkningarna för 2012 och 2013 
 
Beslutas  
 
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 2012 och 2013. 
 
Beslutas  
 
att överstyrelsen beviljas den av revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten för 

verksamhetsåren 2012 och 2013. 
 
11 § 
 
Svenska Lottakårens verksamhet 2015 och 2016 
 
Gemensam föredragning av rikslottachefen Annette Rihagen, vice ordföranden 
Barbro Isaksson och vice ordföranden Malin Andersson. 
 
Rikslottachefen redogör för bakgrund till kommande beslut, åren som gått och 
verksamheten framåt varefter de båda vice ordförandena i överstyrelsen, Barbro 
Isaksson och Malin Andersson, redogör för Svenska Lottakårens militära och civila 
uppdrag.  
 
Beslutas 
 
att a) anta visionen, 
 
att b) anta verksamhetsidén samt 
 
att  c) efter yrkande från Karin Mörngård, Lunds lottakår (bilaga 2) fastställa 
föreslagen verksamhetsinriktning för 2015 och 2016 med tillägg att LÖ får i 
uppdrag att vid nästa riksstämma avsätta tid i programmet för att diskutera vad 
verksamhetsinriktningen innebär i praktiken. 
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12 § 
 
Beslut om ändring i stadgan gällande Älvkarleö herrgård AB 
 
Föredragande: Rikslottachefen Annette Rihagen 
 
Beslutas  
  
att enligt överstyrelsens förslag anta stadgeändring enligt följande. 
 
Ny punkt kapitel 4, § 9 f 
Tar del av dotterbolags årsredovisning för de två föregående verksamhetsåren 

 
(Nuvarande punkter kapitel 4, § 9 f – r justeras till g – s) 

 
Nya punkter kapitel 4, § 13 m – o 
m) följer upp och utvärderar dotterbolag ägda av SLK 
n) lämnar namnförslag på styrelse i dotterbolag inför bolagsstämma 
o) utser representant för SLK i samband med bolagsstämma i dotterbolag 

 
(Nuvarande punkt kapitel 4, § 13 m justeras till p) 

 
Ny lydelse kapitel 5, § 2 
SLK:s fondförvaltningsnämnd förvaltar riksförbundets fonder och 
värdehandlingar enligt de stadgar för nämnden och fonderna 
som riksstämman antagit. SLK:s tillgångar skall förvaltas på 
omsorgsfullt och betryggande sätt och får användas endast för 
verksamhet som SLK bedriver. I dotterbolag ska SLK äga aktiemajoritet. 
 
(Nuvarande lydelse kapitel 5, § 2 
SLK:s fondförvaltningsnämnd förvaltar riksförbundets fonder och värdehandlingar enligt de  
stadgar för nämnden och fonderna som riksstämman antagit. SLK:s tillgångar skall förvaltas på 
omsorgsfullt och betryggande sätt och får användas endast för verksamhet som SLK bedriver.) 
 
13 § 
 
Beslut om ändring i stadgan gällande fondförvaltningsnämnden 
 
Föredragande: Rikslottachefen Annette Rihagen 
 
Beslutas enligt överstyrelsens förslag 
  
att överföra Fondförvaltningsnämndens nuvarande uppgifter till överstyrelsen, 
 
att upphäva stadgar för Riksförbundet Sveriges lottakårers  

Fondförvaltningsnämnd samt 
 
att anta stadgeändring enligt följande. 
 
Punkt utgår kapitel 4, § 9 q 
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(Nuvarande lydelse kapitel 4, § 9 q 
två ledamöter och en ersättare till SLK:s fondförvaltningsnämnd.) 

 
Ny lydelse kapitel 5, § 2 
Överstyrelsen förvaltar riksförbundets fonder och värdehandlingar. SLK:s 
tillgångar skall förvaltas på omsorgsfullt och betryggande sätt och får användas 
endast för verksamhet som SLK bedriver. I dotterbolag ska SLK äga aktiemajoritet. 

 
(Nuvarande lydelse kapitel 5, § 2 
SLK:s fondförvaltningsnämnd förvaltar riksförbundets fonder och värdehandlingar enligt de stadgar 
för nämnden och fonderna som riksstämman antagit. SLK:s tillgångar skall förvaltas på omsorgsfullt 
och betryggande sätt och får användas endast för verksamhet som SLK bedriver.) 
 
 
14 § 
 
Försäkringsfrågor 
 
Föredragande: generalsekreteraren Heléne Rådemar 
 
a) SLK kollektiva olycksfallsförsäkring för tiden 2015-01-01 – 2016-12-31 
 
Beslutas  
 
att den kollektiva olycksfallsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 

2015-01-01 - 2016-12-31, 
 
b) SLK kollektiva motorfordonsförsäkring för tiden 2015-01-01 – 2016-12-31 
 
Beslutas 
 
att den kollektiva motorfordonsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 

2015-01-01 - 2016-12-31, 
 
c) SLK ansvarsförsäkring för tiden 2015-01-01 – 2016-12-31 
 
Beslutas 
 
att ansvarsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 2015-01-01-2016-12-31. 
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  Dag 2 
 
Justerad röstlängd: 91 närvarande ombud. 
 
Rösträknare: Ina Ununger, Wermdö lottakår ersätter Lisa Thorén och  
Lena Wretling, Stockholms armé- och hemvärnslottakår ersätter Ilse Bülow.  
 
15 §  
 
Budget för verksamhetsåren 2015 och 2016 
 
Föredragande: Rikslottachefen Annette Rihagen och redovisningsekonomen  
Tomas Lann 
 
Rekryteringsmål 2015 utifrån överstyrelsens bedömning – 500 nya lottor  
 
Rekryteringsmål 2016 utifrån överstyrelsens bedömning – 700 nya lottor 
 
Fråga från åhörare angående placeringspolicy besvaras med att placeringspolicyn 
följer Svenska Lottakårens värdegrund. 
 
a) Avgifter för verksamhetsåren 2015 och 2016 
 
Beslutas  
 
att lottakårernas avgift till riksförbundet för verksamhetsår 2015 ska utgå med 

200 kronor per medlem med kårtillhörighet, 
 
att lottakårernas avgift till riksförbundet för verksamhetsår 2016 ska utgå med 

200 kronor per medlem med kårtillhörighet, 
 
att medlemsavgiften för medlemskap utan kårtillhörighet ska fastställas till  

300 kr år 2015,  
 
att medlemsavgiften för medlemskap utan kårtillhörighet ska fastställas till  

300 kr år 2016, 
 
att ingen förändring föreligger i kårernas nivåer för medlemsavgift för 2015 samt 
 
att ingen förändring föreligger i kårernas nivåer för medlemsavgift för 2016. 
 
b) Uttag ur tidigare ackumulerad avkastning av Centralfonden 
 
Beslutas 
 
att uttag ur tidigare års ackumulerade avkastning av Centralfonden får användas 

enligt budgetförslag. 
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c) Fastställande av budget för verksamhetsåren 2015 och 2016 
 
Beslutas 
 
att fastställa budget för verksamhetsåren 2015 och 2016 samt 
 
att ge överstyrelsen i uppdrag att löpande justera budgeten. 
 
d) Bildande av Svenska Lottakårens utbildningsfond av nuvarande Svenska  
 Lottakårens utbildningskonto samt anta stadgar för fonden 
 
Beslutas 
 
att bilda Svenska Lottakårens utbildningsfond av nuvarande Svenska Lottakårens 

utbildningskonto samt 
 
att anta stadgar för fonden med tilläggsyrkande från Birgitta Hansson, Höganäs-

Jonstorps lottakår i punkt 1 ”antagna av SLK riksstämma 2014” och § 4 
”Fonden placeras som en revers i Svenska Lottakårens Centralfond och 
förvaltas under översyn av överstyrelsen” (bilaga 3a och 3b). 

 
16 § 
 
Beslut om antal i överstyrelsen och valkommittén 
 
a) Antal vice ordförande i överstyrelsen 
 
Beslutas enligt överstyrelsens förslag 
 
att välja två vice ordförande i överstyrelsen. 
 
b) Antal ledamöter i överstyrelsen 
 
Beslutas enligt överstyrelsens förslag 
 
att välja sex ledamöter i överstyrelsen. 
 
c) Antal personliga ersättare i överstyrelsen 
 
Yrkande från Anita Johansson, Vaggeryds lottakår, om tre personliga ersättare. 
 
Beslutas efter omröstning enligt överstyrelsens förslag 
 
att välja sex personliga ersättare i överstyrelsen. 
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d) Antal ledamöter i valkommittén 
 
Beslutas enligt överstyrelsens förslag 
 
att välja fem ledamöter i valkommittén. 
 
e) Antal ersättare i valkommittén 
 
Yrkande från Anita Johansson, Vaggeryds lottakår, om två ersättare. 
 
Beslutas efter omröstning enligt överstyrelsens förslag 
 
att välja tre ersättare i valkommittén. 
 
17 § 
 
Val för tiden till nästa riksstämma 
 
Föredragande: sammankallande i valkommittén, Ulla-Britt Kenttä, Haparanda 
lottakår 
 
a) Riksförbundets ordförande 
 
Beslutas enhälligt 
 
att välja om Åsa Lindestam, Söderhamns lottakår, till Riksförbundet Sveriges 

lottakårers ordförande för perioden till nästa stämma. 
 
b) Överstyrelsens ordförande, rikslottachefen 
 
Beslutas enhälligt  
 
att välja Barbro Isaksson, Bohusläns lottakår (nyval) till överstyrelsens 

ordförande, tillika rikslottachef för perioden till nästa stämma. 
 
c) Vice ordföranden i överstyrelsen 
 
Beslutas  
 
att välja Malin Andersson, Växjö lottakår (omval) och Eva Nolsäter, Stockholms 

marinlottakår (nyval) till vice ordförande i överstyrelsen för perioden till nästa 
stämma. 

 
d) Ledamöter i överstyrelsen 
 
Yrkande från Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår, angående 
beslutsordningen vid personval (bilaga). 
 
Beslutas efter omröstning att beslutsordningen ska vara att namn ställs mot namn 
vid förslag av kandidater utöver valkommitténs förslag. 
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Beslutas efter sluten omröstning i enlighet med valkommitténs förslag 
 
att välja Karin Englund, Trollhättans lottakår (nyval), Ewa Larsson, Umeå 

lottakår (nyval), Marie Falk, Nordöstra Skånes lottakår (omval), Annelie 
Jansson, Uppsala lottakår (omval), Ulrika Skoogh, Linköpings lottakår (nyval) 
och Susanne Wahlgren, Stockholms armé- och hemvärnslottakår (nyval) till 
ordinarie ledamöter i överstyrelsen för perioden till nästa stämma. 

 
Justerad röstlängd: 90 ombud 
 
e) Personliga ersättare i överstyrelsen 
 
Beslutas efter sluten omröstning i enlighet med valkommitténs förslag 
 
att som personliga ersättare i överstyrelsen välja Cecilia Agri, Sollentuna lottakår 

(nyval), Lia Eidvall, Solna lottakår (nyval), Annica Emtegård, Stockholms 
marinlottakår (nyval), Sara Nilsson, Göteborgs lottakår (nyval), Margareta 
Nöbelin, Karlshamns lottakår (nyval) och Carin Staaf, Umeå lottakår (nyval). 

 
18 § 
 
Val för tiden till nästa riksstämma av två revisorer och två ersättare 
 
Beslutas  
 
att välja auktoriserade revisorn Jeanette Cranning, Öhrlings revisionsbyrå 

(omval), och auktoriserade revisorn Gunnar Thullberg, Öhrlings revisionsbyrå 
(nyval) till Riksförbundet Sveriges lottakårers revisorer samt 

 
att till revisorsersättare välja auktoriserade revisorn Johan Törnkvist, Öhrlings 

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

 
19 § 
 
Val för tiden 2015-01-01 – 2018-12-31 av två ordinarie ledamöter i SLK 
fondförvaltningsnämnd 
 
Punkten utgår. 
 
20 § 
 
Val för tiden till och med nästa riksstämma av ordinarie ledamöter varav en 
ordförande/sammankallande samt ersättare i riksstämmans valkommitté 
 
Beslutas efter sluten omröstning 
 
att välja Ulla-Britt Kenttä, Haparanda lottakår (omval), Christina Olsson, 

Stockholms armé- och hemvärnslottakår (omval), Margaretha Persson, 
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Malungs lottakår (omval), Maria Rosqvist, Eksjöortens lottakår (omval) och 
Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår (nyval) som ordinarie ledamöter  

 i riksstämmans valkommitté. 
 
att till sammankallande i valkommittén välja Ulla-Britt Kenttä, Haparanda 

lottakår. 
 
 
Beslutas i enlighet med valkommitténs förslag 
 
att välja Annelie Lundquist Ekbladh, Nordöstra Skånes lottakår (omval), 

Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår (omval) och Irene Åkesson Bjerkemo, 
Kiruna lottakår (nyval) som ersättare i riksstämmans valkommitté.  

 
21 § 
 
Motioner som inkommit till riksstämman 
 
a) ”Förslag till ändringar i Riksförbundets stadga” 

1. Omval av ledamot/ersättare i överstyrelsen 
 2. Minskning av antalet ersättare 
 Motion från Christina Hamberg Stockholms flyglottakår med tilläggsyrkande 

att punkt 1 även ska gälla ledamot/ersättare i valkommittén (bilaga 4).  
  
 Föredragande: överstyrelseledamoten Marie Falk 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen samt 
 
att med tilläggsyrkandet ge överstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst utreda 

konsekvenserna av eventuell förändring i stadgan. Uppdraget skall redovisas 
vid riksstämman 2016. 

 
b) ”Motion ang förslag rörande rapportering till Lottaöverstyrelsen (LÖ) 

från kårerna och LÖ:s rapportering tillbaka till kårerna”  
 Motion från Annica Emtegård Stockholms marinlottakår, Christina Olsson 

Stockholms armé- och hemvärnslottakår, Elisabeth Persson Bromma lottakår, 
Christina Hamberg Stockholms flyglottakår, och Rosita Karlsson Solna 
lottakår. 

  
 Föredragande: Rikslottachefen Annette Rihagen 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen.  
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c) ”Motion rörande förslag till kårernas deltagande i Lottaöverstyrelsens 
möten” 

 Motion från Annica Emtegård Stockholms marinlottakår, Christina Olsson 
Stockholms armé- och hemvärnslottakår och Rosita Karlsson Solna lottakår. 

  
 Föredragande: Rikslottachefen Annette Rihagen 
  
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen. 
 
d) ”Motion angående förslag till ändring av stadgan där ordet stämma, 

kårstämma och riksstämma nämns, ändras dessa ord till årsmöte” 
Motion från Annica Emtegård Stockholms marinlottakår, Christina Olsson 
Stockholms armé- och hemvärnslottakår. 

 
 Föredragande: överstyrelseledamoten Annelie Jansson 
 

Christina Olsson Stockholms armé- och hemvärnslottakår yrkar bifall till 
motionen. 

 
Beslutas efter omröstning i enlighet med överstyrelsens förslag  

 
att avslå motionen. 
 
e) ”Motion angående förslag till ändring av bestämmelser för Svenska 

lottakårens utmärkelsetecken/medaljer och årsnålar” 
  Motion från Annica Emtegård Stockholms marinlottakår, Christina Olsson 

Stockholms armé- och hemvärnslottakår och Rosita Karlsson Solna lottakår. 
 

 Föredragande: vice ordföranden Barbro Isaksson 
  
 Tilläggsyrkande från Strängnäs lottakår (bilaga 5). 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen med tilläggsyrkande från Strängnäs lottakår om ny 

utmärkelse för punktinsats där en lotta som ”bidragit till ett säkrare och 
tryggare samhälle” kan uppmärksammas. 

 
f) ”Differentierad avgift för äldre medlemmar” 
 Motion från Gotlands Lottakår eftermiddagsgrupp. 
  
 Föredragande: överstyrelseledamoten Eva Nolsäter 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att  avslå motionen. 
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g) ”Motion ang. förslag till hantering av civila och militära avtal för Svenska 
lottakårens (SLK) medlemmar” 

 Motion från Annica Emtegård Stockholms marinlottakår, Christina Olsson 
Stockholms armé- och hemvärnslottakår, Elisabeth Persson Bromma lottakår, 
Christina Hamberg Stockholms flyglottakår, Rosita Karlsson Solna lottakår 
och Ingrid Ågren Sollentuna lottakår. 

 
 Föredragande: vice ordföranden Malin Andersson 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen. 
 
h) ”Kårerna kan inte vara instans för säkerhetssamtal” 

Motion från Annica Emtegård Stockholms marinlottakår och  
Christina Olsson Stockholms armé- och hemvärnslottakår. 

 
 Föredragande: vice ordföranden Malin Andersson 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen. 
 
 i) ”Tydliggör Lottornas insats med information om försvars- och 

säkerhetsfrågor”  
 Motion från Liv Lindholm, Landskrona lottakår. 
 
 Föredragande: överstyrelsedamoten Karin Englund 
 
Yrkande från Birgitta Hansson, Höganäs-Jonstorps lottakår, om bifall till motionen 
(bilaga). 
  
Beslutas efter omröstning i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad.  

 
22a) § 
 
Försvarsupprop 
 
Ett extra ärende har inkommit till riksstämman angående ett försvarsupprop. 
 
Mona Burman, Simrishamns lottakår, föredrar ett försvarsupprop från tidigare  
rikslottachefer (bilaga 6). 
 
Beslutas 
 
att frågan får tas upp på stämman, 
 
att riksstämman ställer sig bakom ett uttalande att överlämnas till Regeringen, 
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 att riksstämman uppdrar åt överstyrelsen att göra den slutliga formuleringen. 
 
22b) § 
 
Överstyrelsens förslag till hedersledamot i Riksförbundet Sveriges lottakårer 
 
Ett extra ärende har inkommit till riksstämman. Ärendet gäller överstyrelsens  
förslag till hedersledamot i Riksförbundet Sveriges lottakårer. 
 
Beslutas 
  
att  ärendet tas upp på stämman och fastställs som punkt 22b) § Överstyrelsens 

förslag till hedersledamot i Riksförbundet Sveriges lottakårer 
 
Föredragande: Barbro Isaksson 
 
Beslutas 
 
att till hedersledamot i Riksförbundet Sveriges lottakårer utse avgående 

rikslottachefen Annette Rihagen. 
 
23 § 
 
Riksstämman avslutas 
 
Ordföranden tackar Annette Rihagen för utmärkt ledarskap med fast hand och 
ödmjukhet, alltid med organisationens bästa för ögonen. Hennes engagerade 
ledarskap har positionerat lottaorganisationen i samhället. 
 
Annette Rihagen tackar för en inspirerande tid som rikslottachef, det finaste och 
roligaste uppdraget i organisationen, som hon har utfört med stolthet och glädje. 
Hon framför tack till alla som har hjälpt och stöttat henne i uppdraget som 
rikslottachef. Från organisationen har insamlats 26 270 kronor med anledning av 
Annette Rihagens avgång.  
 
Rikslottachefen tackar riksstämmans ordförande, avgående ledamöter och ersättare i 
överstyrelsen, överstyrelsens ledamöter och ersättare, ombud, åhörare, marskalkar, 
fanvakt, kansliets personal, personal och tekniker i Skövde kulturhus. Ett särskilt 
tack riktas till lottorna i Västra Götaland för deras arbete inför och under stämman.  
 
Den tillträdande rikslottachefen Barbro Isaksson tackar för förtroendet att 
tillsammans med den nya styrelsen leda organisationens arbete för att fortsätta att 
stärka Svenska Lottakårens varumärke och bemanna Svenska Lottakårens uppdrag. 
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Härefter förklaras 2014 års riksstämma avslutad. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Anncharlotte Nilsson   Åsa Lindestam 
Protokollsekreterare   Ordförande 
    Söderhamns lottakår 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Ann-Sofie Ottenholm   Janet Winslott 
Stockholms marinlottakår   Veberöds lottakår 
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