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Riksförbundet Sveriges lottakårer 
 
Protokoll fört vid Riksförbundet Sveriges lottakårers ordinarie RIKSSTÄMMA  
i Moraparken, Mora 2016-11-19-20. 

 
 

Närvarande: Totalt deltar cirka 290 personer varav 83 ombud med rösträtt från 
landets lottakårer och överstyrelsens ledamöter, fem hedersledamöter 
och 18 gäster.  

 
Bland gästerna finns försvarsminister Peter Hultqvist, landshövdingen i Dalarnas 
län Ylva Thörn med make Lasse Thörn och kommunalrådet i Mora Anna Hed.  
 
Efter välkomsthälsningar inleds Riksstämmans första dag med att Kommunalrådet 
Anna Hed hälsar välkommen till Mora och beskriver den samverkan som präglar 
kommunen, där Lottorna gör ett stort avtryck. 
 
Därefter hålls anförande av försvarsminister Peter Hultqvist. Försvarsministern 
beskriver olika utvecklingsriktningar och hot i vårt närområde samt vikten av att ha 
beredskap för att kunna agera mot dessa. Försvarsministern framhåller betydelsen 
av fördjupat internationellt samarbete i form av ökat informationsutbyte och 
deltagande i övningsverksamhet. Han framhåller också Svenska Lottakårens roll i 
att bygga upp beredskapen i samhället.   
 
Därefter vidtar stämmoförhandlingar (1-13 §) och första dagen avslutas med 
högtidlighållande, där Hemvärnets musikkår Borlänge spelar till fanvaktens 
intågande. 
 
Efter stämmans öppnande hälsar landshövding Ylva Thörn välkommen till Dalarnas 
län ”ett Sverige i miniatyr” och ger en målande bild av vad Dalarna kan erbjuda. I 
sitt anförande framhåller hon kvinnornas betydande roll för tryggheten och 
säkerheten i samhället. Hon lyfter fram Svenska Lottakåren och övriga frivilliga 
försvarsorganisationer som viktiga medspelare i uppbyggnaden av en trygg 
samhällsstruktur. 
 
Rikslottachefen Barbro Isaksson hälsar Helle Jürgensons familj välkomna och 
framför tack för att Svenska Lottakåren har fått motta Helle Jürgensons fond, till 
minne av lottan Helle Jürgenson som avled vid skottdrama i Falun 1994. Fonden 
riktas till soldater och sjömän som drabbas av skada eller sjukdom under nationell 
eller internationell insats.    
 
Carina von Konow, Stockholms marinlottakår, Britt-Marie Roolf Pettersson, 
Malmköpings lottakår, Erika Rydén Johansson, Höganäs Jonstorps-lottakår och 
Kerstin Emmoth, Kalix lottakår, får motta SLK:s kungliga förtjänstmedalj i guld. 
Medaljutdelare är tidigare rikslottachefen Marianne af Malmborg. Medaljörernas 
tack framförs av Carina von Konow. 
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1 §  Stämman öppnas 
 
Riksförbundet Sveriges lottakårers ordförande, Åsa Lindestam, hälsar alla välkomna 
och förklarar stämman öppnad. 
 
Justerad röstlängd: 83 anmälda ombud inklusive överstyrelsens ledamöter och 
riksförbundets ordförande.  
 
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 Barbro Isaksson. 
 
 
4 § Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

samt val av åtta rösträknare 
 
Beslutas 
 
att jämte ordföranden välja Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår och 

Eivor Göransson, Söderhamns lottakår att justera stämmans protokoll, 
 
att antalet rösträknare ska vara åtta och att dessa kan väljas bland åhörare samt 
 
att  till rösträknare välja Sandra Olsson, Bromma lottakår, Jenny Wegén, 

Göteborgs lottakår, Agneta Eriksson, Kalix lottakår, Ingela Uthorn-Persson, 
Stockholms flyglottakår, Lisbeth Barabas, Vaggeryds lottakår, Gullan 
Molander, Bäckefors lottakår, Ulla Söderqvist, Valbo lottakår och Britt Seffel, 
Filipstads lottakår.  

 
 
5 § Kallelse 
 
Kallelse till ordinarie riksstämma ska, enligt stadgan 4 kap, 5 § tillställas 
lottakårerna skriftligen senast fyra månader före riksstämman. 
 
Kallelse till 2016 års riksstämma sändes ut den 30 maj 2016, d v s cirka sex 
månader före stämman. 
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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 2016 års riksstämma sändes ut den 10 oktober 2016,  
d v s drygt fem veckor före stämman. 
 
Punkt 13 ändras till Proposition angående ändring i stadga gällande överstyrelsen 
och riksstämmans valkommitté.  
 
På yrkande av Höganäs-Jonstorps lottakår flyttas motionerna 20a), 20b) och 20c) 
fram och behandlas efter punkt 14. 
 
Beslutas 
 
att med dessa båda ändringar godkänna föredragningslistan. 
 
 
7 § Riksförbundets årsredovisningar för verksamhetsåren 2014 och 2015 
 
Rikslottachefen Barbro Isaksson kommenterar verksamheten under 2014 och 2015 
och ger bakgrunden till de beslut överstyrelsen har tvingats fatta med anledning av 
organisationens ekonomiska situation. Hon redogör för Svenska Lottakårens 
militära och civila uppdrag där vikten av att uppfylla organisationens åtaganden 
särskilt betonas. 
 
Rikslottachefen framför tack till kårerna för deras engagemang och insatser inte 
minst i samband med flyktingmottagandet. Rikslottachefen riktar också tack till 
Älvkarleö Herrgård AB, dess VD, personal och styrelse för ett väl genomfört arbete.  
 
Från Lunds lottakår begärs förtydligande av vad som ingår i posten ”övriga externa 
kostnader” i årsredovisningen 2015. Frågan besvaras av redovisningsekonom 
Tomas Lann.  
 
Beslutas 
 
att med godkännande lägga 2014 och 2015 års årsredovisningar till handlingarna. 
 
 
8 § Revisorernas berättelser över verksamhetsåren 2014 och 2015 
 
Ingen av revisorerna närvarar personligen vid stämman. Generalsekreteraren  
Heléne Rådemar läser på uppdrag av revisorerna upp revisionsberättelserna för 
2014 och 2015. 
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9 § Fastställande av balans- och resultaträkningarna för 2014 och 2015 
 
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 tillstyrker att överstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåren 
2014 och 2015. 
 
Beslutas  
 
att överstyrelsen beviljas den av revisorerna tillstyrkta ansvarsfriheten för 

verksamhetsåren 2014 och 2015. 
 
 
11 § Svenska Lottakårens verksamhet 2017 och 2018 
 
Föredragande: Rikslottachefen Barbro Isaksson. 
 
Yrkande från Stockholms lottakår om ändring i Svenska Lottakårens 
verksamhetsidé enligt följande:  
Vi lever i ett ständigt … i händelse av kris eller störning i samhället. 
Våra utbildade och övade lottor är frivilliga som på ett professionellt sätt bidrar 
till totalförsvarets beredskap. 
  
 Beslutas 
 
att a) anta visionen, 
 
att b) anta verksamhetsidén med av Stockholms lottakår föreslagna ändringar 

samt 
 
att  c) fastställa föreslagen verksamhetsinriktning för 2017 och 2018.    
 
Svenska Lottakårens vision, verksamhetsidé och verksamhetsinriktningen i 
fastställd lydelse framgår av bilaga 1. 
 
 
12 § Försäkringsfrågor 
 
Föredragande: Generalsekreteraren Heléne Rådemar 
 
a) SLK kollektiva olycksfallsförsäkring för tiden 2017-01-01 – 2018-12-31 
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Beslutas  
 
att den kollektiva olycksfallsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 

2017-01-01 - 2018-12-31. 
 
b) SLK kollektiva motorfordonsförsäkring för tiden 2017-01-01 – 2018-12-31 
 
Beslutas 
 
att den kollektiva motorfordonsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 

2017-01-01 - 2018-12-31. 
 
c) SLK ansvarsförsäkring för tiden 2017-01-01 – 2018-12-31 
 
Beslutas 
 
att ansvarsförsäkringen ska förlängas att gälla för tiden 2017-01-01-2018-12-31. 
 
 
13 § Proposition angående ändring i stadga gällande överstyrelsen och 

riksstämmans valkommitté 
 
Föredragande: Vice ordförande Eva Nolsäter 
 
Riksstämman 2014 gav överstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst utreda 
konsekvenserna av förändringar i stadgan som gäller ledamöter, personliga ersättare 
och mandattid samt att beakta konsekvenserna av en ändring i stadgan. Den 
arbetsgrupp som berett frågan har även gjort en översyn av valkommittén. 
 
 Fyra yrkanden från Lunds lottakår: 
9§ l) p 2 ledamöter och ersättare i överstyrelsen, totalt minst fem och högst nio, 
antalet ledamöter överstiger antalet ersättare. 
 
9§ p) beslutat antal ledamöter och ersättare i överstyrelsen. 
 
9§ r) beslutat antal ledamöter i valberedningen samt utser valberedningens  
 ordförande.  
 
14§ a) Kallelse jämte föredragningslista till sammanträdet… 
 
Beslutas  
  
att anta föreslagen stadgeändring att gälla fr.o.m. riksstämman 2016. Beträffande 

punkterna 9§ l), 9§ p) och 9§ r) antas ändringen enligt Lunds lottakårs förslag. 
Beträffande 14§ a) beslutas enligt överstyrelsens förslag samt 

 
att punkten förklaras omedelbart justerad. 
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De beslutade stadgeändringar har följande lydelse. 
Nuvarande lydelse kapitel 4, 1§ 
Riksstämman är SLK:s högsta beslutande organ och består av ombud för lottakårerna och av 
överstyrelsen. 

 
Ny lydelse kapitel 4, 1§  
Riksstämman är SLK:s högsta beslutande organ och består av ombud för 
lottakårerna, av överstyrelsen och av riksstämmans ordförande. Ombud ska vara 
medlem i Riksförbundet Sveriges lottakårer. 
 
Nuvarande lydelse kapitel 4, 9§ d) 
fastställer röstlängd där närvarande ombud och överstyrelseledamöter har vardera en röst. Röstning 
med fullmakt… 

 
Ny lydelse kapitel 4, 9§ d) 
Fastställer röstlängd där närvarande ombud, överstyrelseledamöter och 
riksstämmans ordförande har vardera en röst. Röstning med fullmakt… 
 
Nuvarande lydelse kapitel 4, 9§ l) 
beslutar om antal vice ordförande, ledamöter och ersättare i överstyrelsen samt i valkommittén. 
 
Ny lydelse kapitel 4, 9§ l) 
Beslutar om antal 

• vice ordförande, 
• ledamöter och ersättare i överstyrelsen, totalt minst fem och högst nio, 

antalet ledamöter överstiger antalet ersättare, 
• ledamöter i valberedningen, totalt minst tre och högst fem. 

 
Nuvarande lydelse kapitel 4, 9§ p) 
beslutat antal ledamöter och personliga ersättare. 
 
Ny lydelse kapitel 4, 9§ p) 
beslutat antal ledamöter och ersättare i överstyrelsen.  
 
Nuvarande lydelse kapitel 4, 9§ r) 
beslutat antal ledamöter och ersättare i valkommittén. 
 
Ny lydelse kapitel 4, 9§ r) 
beslutat antal ledamöter i valberedningen samt utser valberedningens ordförande. 
 
Ny punkt kapitel 4, 9§ s) 
Mandattiden i överstyrelse och valberedning är två år. Omval kan därefter ske 
endast två gånger i följd. Period som ersättare ska inte räknas med vid val till 
ledamot. 
Den sammanlagda mandattiden för ordföranden och vice ordförande är inte 
begränsad. 
 
Nuvarande lydelse kapitel 4, 14§ a) 
Överstyrelsen sammanträder… 
Kallelse jämte föredragningslista till sammanträde skall vara ledamöter tillhanda senast tre veckor 
före sammanträdet. Extra sammanträde… 
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Ny lydelse kapitel 4, 14§ a) 
Överstyrelsen sammanträder… 
Kallelse till sammanträdet ska vara ledamöter och ersättare tillhanda senast tre 
veckor före sammanträdet.  
Extra sammanträde… 
 
 
 
  Dag 2 
 
 
Justerad röstlängd: oförändrat 83 närvarande  röstberättigade 
 
 
Beslutas  
 
att taltiden för yrkanden och inlägg begränsas till två minuter. 
 
 
14 § Proposition angående ändring av möjligheter till val av mottagare av 

inbetalningsavi 
 
Föredragande: Vice ordföranden Malin Andersson 
 
Beslutas 
 
att  möjlighet för lottakår att vara mottagare av alla sina medlemmars 

inbetalningsavier tas bort fr.o.m. år 2017. 
 
 
15 § Motioner som inkommit till stämman 
 
Behandling av motionerna 20 a), 20 b) och 20 c) flyttas fram. 
 
a) ”Motion angående medlemstidningen Lottanytt” 

Motion från Bromma lottakår, Stockholms flyglottakår och Stockholms armé- 
och hemvärnslottakår (numera Stockholms lottakår).  

  
Föredragande: Rikslottachefen Barbro Isaksson 
 
Lunds lottakår yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag 
 
att avslå motionen  
 
b) ”Motion angående att redovisa alternativ för Lottatidning i 

pappersformat”  
 Motion från Höganäs-Jonstorps lottakår, Hälsingborgs armélottakår och Lunds 

lottakår. 
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Föredragande: Rikslottachefen Barbro Isaksson 
 
Yrkande från Halmstads lottakår om möjlighet att prenumerera på Lottanytt. 
Yrkandet faller.  
 
Höganäs-Jonstorps lottakår och Lunds lottakår yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen.  
 
Birgitta Hansson, Höganäs-Jonstorps lottakår reserverar sig mot beslutet, bilaga 2. 
 
c) ”Motion rörande översyn av våra gemensamma 

kommunikationskanaler” 
 Motion från Bromma lottakår och Stockholms flyglottakår. 
  
Föredragande: Vice ordförande Eva Nolsäter 
 
Bromma lottakår och Lunds lottakår yrkar bifall till motionen. 
  
Beslutas  
 
att bifalla motionen. 
 
 
16 § Budget för verksamhetsåren 2017 och 2018 
 
Föredragande: Rikslottachefen Barbro Isaksson och redovisningsekonomen  
Tomas Lann 
 
a) Avgifter för verksamhetsåren 2017 och 2018 
 
Beslutas  
 
att lottakårernas avgift till riksförbundet för verksamhetsår 2017 ska utgå med 

200 kronor per medlem med kårtillhörighet, 
 
att lottakårernas avgift till riksförbundet för verksamhetsår 2018 ska utgå med 

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

300 kr år 2017,  
 
att medlemsavgiften för medlemskap utan kårtillhörighet ska fastställas till  

300 kr år 2018, 
 
att ingen förändring föreligger i kårernas nivåer för medlemsavgift för 2017,  
 
att ingen förändring föreligger i kårernas nivåer för medlemsavgift för 2018. 
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b) Uttag ur tidigare ackumulerad avkastning av Centralfonden 
 
Yrkande från Lunds enligt bilaga 3. 
Yrkande från Stockholms lottakår enligt bilaga 4. 
 
Beslutas efter omröstning enligt överstyrelsens förslag 
 
att uttag ur tidigare års ackumulerade avkastning av Centralfonden får användas 

enligt budgetförslag. 
 
c) Fastställande av budget för verksamhetsåren 2017 och 2018 
 
Beslutas enligt överstyrelsens förslag 
 
att fastställa budget för verksamhetsåren 2017 och 2018  
 
 
17 § Beslut om antal i överstyrelsen och valberedningen 
 
a) Antal vice ordförande i överstyrelsen 
 
Beslutas enligt överstyrelsens förslag 
 
att välja två vice ordförande i överstyrelsen för perioden till nästa stämma. 
 
b) Antal ledamöter i överstyrelsen 
 
Beslutas enligt överstyrelsens förslag 
 
att välja sex ledamöter i överstyrelsen för perioden till nästa stämma. 
 
c) Antal ersättare i överstyrelsen 
 
Yrkande från Lunds lottakår att välja två ersättare i överstyrelsen, bilaga 5. 
 
Beslutas efter omröstning enligt Lunds lottakårs förslag 
 
att välja två ersättare i överstyrelsen för perioden till nästa stämma. 
 
d) Antal ledamöter i valberedningen 
 
Beslutas enligt överstyrelsens förslag 
 
att välja fem ledamöter i valberedningen för perioden till nästa stämma. 
 
e) Antal ersättare i valberedningen 
 
Punkten utgår. 
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18 § Val för tiden till nästa riksstämma 
 
Föredragande: Sammankallande i valberedningen, 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 om Barbro Isaksson, Bohusläns lottakår, till överstyrelsens ordförande, 

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

marinlottakår till vice ordförande i överstyrelsen för perioden till nästa 
stämma. 

 
d) Ledamöter i överstyrelsen 
 
Beslutas i enlighet med valberedningens förslag 
 
att välja Susanne Wahlgren, Stockholms lottakår (omval), Ewa Larsson, Umeå 

lottakår (omval), Tanja Wirholm, Hälsingborgs armélottakår (nyval), 
Margareta Olander, Karlshamns lottakår (nyval), Cecilia Agri, Sollentuna 
lottakår (nyval) och Sally Silfveroxel, Göteborgs lottakår (nyval) till 
ledamöter i överstyrelsen för perioden till nästa stämma. 

 
e) Ersättare i överstyrelsen 
 
Beslutas efter sluten omröstning i enlighet med valberedningens förslag 
 
att som ersättare i överstyrelsen välja, Annica Emtegård, Stockholms 

marinlottakår (omval), och Malin Borning, Göteborgs lottakår (nyval). 
 
Yrkanden från Lunds lottakår att i fortsättningen ska valen avse tiden till och med 
nästa riksstämma samt att vid översyn av arbetsformerna överväga vilka personer 
som bör teckna avtal med organisationen (Ego-avtal).  
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19 § 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 
(omval) till Riksförbundet Sveriges lottakårers revisorer samt 

 
att till revisorsersättare välja auktoriserade revisorn Johan Rönnkvist, Öhrlings 

revisionsbyrå (omval) och valde revisorn Gunilla Werner-Carlsson, 
Stockholms lottakår (omval). 

 
 
20 § Val för tiden till och med nästa riksstämma av ledamöter varav en 

ordförande/sammankallande samt ersättare i riksstämmans valberedning 
 
Beslutas  
 
att välja Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår (omval), Carina Bergh, 

Veberöds lottakår (nyval), Irene Åkesson Bjerkemo, Kiruna lottakår (nyval), 
Ingegerd Hermond, Göteborgs lottakår (nyval) och Margareta Persson, 
Malungs lottakår (omval) som ledamöter i riksstämmans valberedning. 

 
att till ordförande i valberedningen välja Christina Hamberg, Stockholms 

flyglottakår. 
 
 
21 §   Motioner som inkommit till riksstämman 
 
d) ”Motion rörande lottaöverstyrelsens engagemang på kårnivå” 

Motion från Stockholms marinlottakår, Stockholms flyglottakår och 
Stockholms armé- och hemvärnslottakår (numera Stockholms lottakår). 

 
Föredragande: Vice ordföranden Malin Andersson 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  

 
att avslå motionen. 
 
e) ”Motion rörande lottaöverstyrelsens mötesplatser” 
  Motion från Stockholms marinlottakår, Stockholms flyglottakår och 

Stockholms armé- och hemvärnslottakår (numera Stockholms lottakår). 
 

Föredragande: Vice ordföranden Malin Andersson  
  
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad. 
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f) ”Motion angående ställningstagande för lokala lottakårers storlek” 
 Motion från Bromma Lottakår. 
  
Föredragande: Rikslottachefen Barbro Isaksson 
 
Yrkande från Bromma lottakår enligt bilaga 6. 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att  avslå motionen samt 
 
att ge överstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att göra en översyn 

av organisation och våra arbetssätt. Arbetet redovisas på riksstämman 2018. 
 
g) ”Motion angående gemensamma mål för 2017” 
 Motion från Bromma lottakår, Stockholms marinlottakår och Stockholms 

flyglottakår. 
 
Föredragande: Rikslottachefen Barbro Isaksson 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen. 
 
h) ”Motion angående röstningsförfarande vid personval” 
 Motion från Stockholms flyglottakår, Bromma lottakår, Stockholms 

marinlottakår, Stockholms armé- och hemvärnslottakår (numera Stockholms 
lottakår) och Solna lottakår. 

 
Föredragande: Vice ordföranden Eva Nolsäter 
 
Lunds lottakår yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen samt 
 
att ge överstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att se över 

nomineringsprocessen och röstningsförfarandet att redovisas på riksstämman 
2018. 

 
 i) ”Motion angående stadgan rörande medlem utan kårtillhörighet” 
 Motion från Cecilia Aschan Bergenheim, Lunds lottakår. 
 
Föredragande: Vice ordföranden Eva Nolsäter 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att bifalla motionen och att denna stadgeändring gäller fr.o.m. riksstämman 2016  
 samt  
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att punkten förklaras omedelbart justerad. 
 
j) ”Motion angående sänkt medlemsavgift till 100 :- för ungdomar under  

18 år” 
Motion från Gunnel Nilsson, Älvsby lottakår.  
 

Föredragande: Vice ordföranden Malin Andersson 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen.  
 
k) ”Motion angående ersättning för utskick av inbetalningskort/ 

medlemsavgift” 
 Motion från Höganäs-Jonstorps lottakår, Malmö lottakår, Hälsingborgs 

armélottakår, Skivarps lottakår, Landskrona lottakår och Lunds lottakår. 
 
Föredragande: Rikslottachefen Barbro Isaksson 
 
Yrkande från Höganäs-Jonstorps lottakår om möjlighet att söka portobidrag för 
2016. Om bidrag beviljas sätts detta in på Helle Jürgensons fond på kårens vägnar.  
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen. 
 
                              Justerad röstlängd: 80 röstberättigade 
 
i)   ”Motion angående möjlighet att inköp föreningsdräkt” 
 Motion från Simrishamns armélottakår. 
 
Föredragande: Vice ordföranden Malin Andersson 
 
Simrishamns lottakår yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad. 
 
                              Justerad röstlängd: 79 röstberättigade 
 
m) ”Motion angående förbundet bör gratulera alla som fyller 60, 70, 75, 80, 

90 och 95 år” 
Motion från Gunnel Nilsson, Älvsby lottakår.  
 

Föredragande: Vice ordföranden Eva Nolsäter 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen. 
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n)   ”Motion angående pappersutskick” 
 Motion från Karlskrona lottakår. 
 
Föredragande: Vice ordföranden Malin Andersson 
 
Karlskrona lottakår yrkar att motionen återremitteras. 
 
Beslutas 
 
att ärendet ska avgöras av stämman idag. 
 
Yrkandet från Karlskrona lottakår faller därmed. 
 
Stockholms lottakår yrkar ändring i motionen enligt bilaga 7. 
 
Beslutas efter omröstning i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att avslå motionen. 
 
o) ”Motion angående kursanmälan” 
 Motion från Karlskrona lottakår 
 
Föredragande: Vice ordföranden Malin Andersson 
 
Beslutas i enlighet med överstyrelsens förslag  
 
att anse motionen besvarad. 
 
 
22 § Riksstämman avslutas 
 
Rikslottachefen tillkännager överstyrelsens beslut att 2018 års riksstämma kommer 
att förläggas till Helsingborg.  
 
Rikslottachefen tackar riksstämmans ordförande för väl genomförd stämma. 
Rikslottachefen riktar tack till avgående ledamöter och ersättare i överstyrelsen, 
överstyrelsens ledamöter och ersättare, ombud, åhörare, marskalkar, fanvakt, 
kansliets personal, personal och tekniker i Moraparken. Ett särskilt tack riktas till 
lottorna i Dalarna för deras arbete inför och under stämman.  
 
Beslutas att riksstämman ska skicka en hälsning till Svenska Lottakårens 
beskyddare H.K.H. kronprinsessan Victoria.  
 
Ordföranden tackar rikslottachefen för hennes sätt att leda organisationen och 
önskar den nya överstyrelsen lycka till med sitt uppdrag. 
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Härefter förklaras 2016 års riksstämma avslutad. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Anncharlotte Nilsson   Åsa Lindestam 
Protokollssekreterare   Ordförande 
    Söderhamns lottakår 
 
 
Justeras   Justeras 
 
 
 
Christina Hamberg   Eivor Göransson 
Stockholms flyglottakår   Söderhamns lottakår 
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