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Rikslottachefen har ordet

De två senaste åren har vi upplevt en tid som vänt upp och ner på 
hela vår vardag. I modern tid finns det inget vi kan jämföra med som 
påverkat oss på det sättet som covid-19 pandemin gjort. Det har varit 
en påfrestande tid som lärt oss mycket, både som individer men även 
som samhälle. Lärdomar som vi tar med oss in i framtiden och den 
fortsatta planeringen av totalförsvaret. 

Lottakåren har under vår snart 100-åriga historia alltid ställt upp 
när samhället har behövt vår kompetens. Vi kan med stolthet se till-
baka på det arbete som lottor gjort under pandemin. Under 2021 har 
lottor bland annat varit ett stort stöd för många regioner i vaccina-
tionsarbetet. 

2021 har vi fortsatt haft utmaningar med att genomföra utbildning 
med anledning av pandemin. Men vi har inte helt ställt in utan vi har 
istället försökt att ställa om. Vi har fortsatt vårt arbete  med att hitta 
nya vägar för att behålla engagemanget hos de som väntat på att 
få genomföra sin utbildning. När det har varit möjligt har vi skapat 
digitala alternativ och det har öppnat upp nya möjligheter för oss att 
träffas.  

Under pandemin har vi haft en utmaning att växa i medlemsantal. 
Det budgetmål riksstämman 2020 beslutade för medlemsantalet visa-
de sig vara ett realistiskt och nåbart mål då vi nådde det målet.   

Vårt bolag, Älvkarleö herrgård AB, har under pandemin varit hårt 
drabbat precis som hela hotell- och konferensbranschen. Stödet från 
regeringen har varit en viktig del i att verksamheten har kunnat över-
leva, men inte utan stora utmaningar och arbetsinsatser av bolaget. 
Överstyrelsen har nogsamt följt utvecklingen och fortsatt att kommu-
nicera med och informera lottakårerna löpande om situationen.  

Det är inte endast pandemin som prövat oss. Nu ser vi ett om-
världsläge som sakta är på väg att förvärras. Det är ett spänt läge 
där Ryssland intar en position som hotar den europeiska säkerhets-
ordningen. Vi ser en eskalering av militärt hot som vi inte upplevt på 
många årtionden. Vi lottor ser att i det nya säkerhetspolitiska läget är 
vår organisation och våra kompetenser än mer aktuella. Vi står redo, 
precis som alltid, att bidra till vårt gemensamma totalförsvar. Vi lottor 
har ytterst tagit ställning för  att vi vill försvara vår demokrati och de 
fri- och rättigheter den ger oss. Vi kommer fortsätta att bidra till allas 
vår gemensamma försvarsvilja!

 

Svenska Lottakåren har 
under vår snart 100- 
åriga historia alltid ställt 
upp när samhället har 
behövt vår kompetens.

”

”

Heléne Rådemar 
Rikslottachef

https://sign.visma.net/sv/document-check/12e9d719-ce03-4b9b-ae5d-7547d0023850

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



4Riksförbundet Sveriges lottakårer   |   802006-0359 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden 
organisation som verkar för att kvinnor ska engagera sig i försvars- och säker-
hetsfrågor. Organisationens medlemmar drivs av engagemanget att bidra till ett 
utbyggt, väl förankrat totalförsvar och i grunden ett säkert och tryggt samhälle.

Svenska Lottakåren är Sveriges enda frivilliga försvarsorganisation för enbart 
kvinnor.   

Sedan 1924 har Svenska Lottakåren arbetat för folkförankring och uppslutning 
kring vårt militära och civila försvar.   

Svenska Lottakåren informerar, rekryterar och utbildar för totalförsvarets 
behov.  

Svenska Lottakåren vill bidra till ett säkert och tryggt samhälle - därför står vi 
för att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Kvinnor, fred och säkerhet 
Svenska Lottakåren erbjuder kvinnor i alla åldrar en gemenskap där de 

kan stärka sig själv och ta sina första steg mot ett engagemang för Sveriges 
totalförsvar.  

Arbetet utgår från att säkra och trygga samhällen bygger på en förankring 
hos, och inkludering av, alla de individer som lever i dessa samt FN:s resolu-
tioner om kvinnor, fred och säkerhet. FN:s resolutioner tar bland annat upp 
utsattheten för kvinnor och barn i konflikt och krig, och vikten av kvinnors 
närvaro och deltagande i det fredsbyggande arbetet efter en konflikt och för 
att bygga hållbara demokratiska nationer och samhällen. 

Organisering
Den enskilda lottan är medlem i Svenska Lottakåren genom medlemskap 

i en lokal lottakår eller genom medlemskap utan lokal kårtillhörighet. Alla 
lottakårer och alla medlemmar ingår i Riksförbundet Sveriges lottakårer.  
Lottakårerna samarbetar genom nätverk.  

Kvinnor i alla åldrar som är folkbokförda i Sverige är välkomna som med-
lemmar.  

Riksstämman, som genomförs vartannat år, är organisationens högsta 
beslutande organ. Vid stämman väljs rikslottachefen, tillika ordförande i 
överstyrelsen, samt ledamöter till överstyrelsen. Stämman väljer också riks-
förbundets ordförande. På riksstämman tas beslut om verksamhetsinriktning 
och budget för de kommande två åren.   

Överstyrelsen, som är organisationens högsta beslutande organ mellan 
riksstämmorna, sammanträder minst fyra gånger per år. Överstyrelsens 
presidium består av rikslottachefen, vice styrelseordförandena och general-
sekreteraren.   

Överstyrelsen och presidiet assisteras i sitt arbete av ett kansli med an-
ställd personal. Kansliet arbetar med utbildningsverksamhet, kommunikation, 
ekonomi och övrig administration och är behjälpliga i kontakter med lottor, 
lottakårer, andra organisationer, myndigheter, råd och nämnder med flera.

Det här är Svenska Lottakåren
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Under 2021 har Svenska Lottakåren, precis som övriga samhället, fortsatt  
påverkats av pandemin. Sedan sommaren 2021 har vi genomfört  
fysiska utbildningar. Alla fysiska utbildningar har anpassats efter rådande 
läge och har inneburit att antalet deltagare har varit färre än under ett  
normalt år. 

I samband med vaccinationsinsatsen har många lottor stöttat regionerna i 
arbetet både med att samordna frivilliga och som vaccinationsvärdar. 

Under 2021 genomfördes en extra riksstämma, den första i organisationens 
historia. Den extra riksstämman genomfördes digitalt och hade att ta ställ-
ning till försäljning av dotterbolaget Älvkarleö herrgård AB och tillhörande 
fastighet samt att i så fall omdisponera medel från Centralfonden som riks-
stämman 2021 fattat beslut om.  

Överstyrelsen fattade beslut om att kårerna kunde senarelägga sina kår-
stämmor med anledning av pandemirestriktionerna. Flera kårer genomförde 
digitala kårstämmor. 

Ett mentorprogram startades upp under året med syfte att stärka kårfunk-
tionärer och medlemmar som vill åta sig ett funktionärsuppdrag. 

Civila stabsassistenter har bidragit med stabsstöd vid övningar hos MSB och 
Trafikverket. 

Svenska Lottakåren har under året deltagit i möten kring ungdomsverksam-
heten, rekrytering, utveckling av nätbaserat lärande, FRG 2.0 och totalför-
svarsinformation.  

2021 i korthet
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Värmland  /  3

Örebro  /  1

Västra Götaland  /  13

Jönköping  /  4

Halland  /  2

Kronoberg  /  1

Västernorrland  /  4

Gävleborg  /  4

Uppsala  /  2

Västmanland  /  1

Södermanland  /  3

Östergötland  /  1

Gotland  /  1

Kalmar  /  2

Blekinge  /  2

Skåne  /  15
Län / Antalet kårer

Jämtland  /  2

Västerbotten  /  3

Norrbotten  /  4 

Dalarna  /  5

Stockholm  /  10

Lottakårer: 83 st 
Medlemmar: 4381 st 
Nya lottor 483 st

<18 år  /  1,21 % 
53 st  (74)

Svenska Lottakåren  
i siffror 2021

Åldersfördelning  
(Föregående års antal inom parentes)

18-30 år  /  7,35 % 
322 st  (336)

31-50 år  /  32,28 % 
1  414 st  (1  467)

> 70 år  /  19,84 % 
869 st  (893)

51-70 år  /  39,33 % 
1 723 st  (1 781)
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Militära och civila  
kontaktpersoner
Under 2020 rekryterades militära och civila 
kontaktpersoner som under 2021 påbörjade 
sitt arbete. Kontaktpersonerna är organise-
rade utifrån militärregionerna plus Gotland. 
De är en länk mellan riksförbundet, lottakå-
rerna och myndigheterna i regionerna.

De civila kontaktpersonerna har även 
ansvaret för att hålla kontakten med de 
frivilliga som har en överenskommelse med 
Stabspoolen. 

Specialistuppdrag

Specialister i civila myndigheter 
Grundkurs stabsassistent civil genomfördes 
för första gången på olika platser i landet. 
Det ger möjlighet att dels komma närmare 
avnämare men också att skapa en möjlig-
het för lottakårerna lokalt att rekrytera i sin 
närhet.

Pandemin påverkade i början av året 
och en grundkurs fick ställas in. Grundkurs 
nummer två hade lågt deltagarantal. Det 
fick följdeffekter på nästkommande kurser i 
stabsassistenternas utbildning då deltagar-
antalet även på de kurserna blev lägre än 
planerat.

Utbildning och uppdrag

Svenska Lottakåren har en omfattande 
utbildningsverksamhet. Inom ramen för 
organisationens uppdrag handlar det om 
grundutbildningar, vidareutbildningar, 
ledarskapsutbildningar, instruktörsutbild-
ningar och ungdomsutbildningar.

Erfarenheter och kompetenser inom de 
civila och de militära uppdragen förstärker 
varandra. 

På uppdrag av Försvarsmakten utbildar 
Svenska Lottakåren för militära frivilligavtal 
främst inom Hemvärnet där våra frivilliga 
utbildas till stabsassistenter, fältkockar och 
underrättelseassistenter.  

Svenska Lottakåren utbildar i ledarskap. I 
huvudsak för frivilliga med ett avtal eller en  
överenskommelse, militärt som civilt, men 
även för medlemmar.

På uppdrag av Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, MSB, utbildar 
Svenska Lottakåren frivilliga som kan verka 

som stabsassistenter och registratorsas-
sistenter i nationella myndigheter eller på 
länsstyrelser. 

Svenska Lottakåren driver en Stabspool 
där myndigheter kan avropa utbildade 
stabsassistenter vid behov. Tre olika läns-
styrelser har avtal med Svenska Lottakåren 
om att utbilda och tillhandahålla stabsassis-
tenter via Stabspoolen. 

Jordbruksverket har överenskommelser 
med stabsassistenter för sin nationella kris-
organisation men nyttjar även kompetens 
från Stabspoolen i händelse av en kris.   

Svenska Lottakåren bistår Post- och 
telestyrelsen, PTS, med lottor som ingår i 
Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, 
som stabsstöd. 

Många lottor är utbildade och övade för 
uppgifter i frivilliga resursgrupper, FRG, i 
kommunerna.   
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Under våren inleddes dialog med läns-
styrelsen Skåne om rekrytering och utbild-
ning av personal till deras krigsorganisation. 
Länsstyrelsen Skåne besökte grundkursen 
i oktober vilket gav eleverna ett uppskattat 
inslag från verkligheten. 
 
Registratorsassistent 
Den första kursen för registratorsassisten-
ter genomfördes i januari digitalt på grund 
av pandemin. Med lärdomarna från det 
första genomförandet har instruktörerna 
vidareutvecklat distansmomentet. 

Rekrytering till en ny kursomgång på-
börjades efter sommaren och eleverna har 
genomfört distansmomentet innan jul. 
 
Stabspoolen 
Stabsassistenter som har en överenskom-
melse med Stabspoolen samlades på Älv-
karleö herrgård en helg i november för den 
årliga stabspoolskonferensen. 

Deltagarna repeterade kunskap, fördju-
pade sig i ämnet säkerhet och hade möjlig-
het att nätverka. 

 
Gemensam stabsövning 
2020 påbörjade Svenska Lottakåren arbe-
tet med att skapa en gemensam stabsöv-
ning för de frivilliga försvarsorganisationer 
som har uppdrag med inriktning stabsstöd 
till civila myndigheter.

Arbetsgruppen, som består av represen-
tanter från flera olika frivilliga försvarsorga-
nisationer, har under 2021 slutfört arbetet 
med att ta fram ett scenario. Under hösten 
genomförde arbetsgruppen en muntlig öv-
ning för att pröva scenariot som fungerade 
väl, de organisationer som deltog var nöjda 
och en ny gemensam övning planeras un-
der hösten 2022. 

 
Nätbaserat lärande 
Som stöd till den gemensamma stabsöv-
ningen pågår utveckling av en nätbaserad 
utbildning som ger grundläggande förstå-
else för vad en stab är och hur den arbe-
tar. Utbildningen kommer även erbjudas 
frivilliga som har uppdrag med inriktning 
stabsstöd.

Under hösten upphandlades en egen 
lärplattform från Simployer för att kunna 
fortsätta utvecklingen av nätbaserat stöd 
för utbildningar i uppdragen från MSB.

Specialister i Försvarsmakten
Under 2021 har Svenska Lottakåren fort-
satt utvecklingsarbetet gällande ledarskap, 
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stabsstöd, underrättelsetjänst samt för-
plägnad. Uppföljning och utvärdering av 
huvudmannaskapen har bedrivits såväl in-
ternt i organisationen som vid möten med 
representanter från Försvarsmakten.
 
Ambassadörer 
Under året rekryterades och utbildades 
fältkocks- och stabsambassadörer. Upp-
draget är att hjälpa kårerna i deras rekryte-
ringsaktiviteter.

Ambassadörerna har bland annat delta-
git i rekrytering till Hemvärnet som genom-
förts i Kalmars Kronobergs, Västerbottens 
och Norrbottens län. 
 
Fältkocksprojektet 
Från och med hösten 2021 har Svenska 
Lottakåren ensamt rekryteringsansvar för 
fältkockar igen. 

Projektet har arbetat med att förbereda 
nya kursplatser för att under 2022 genom-
föra fler grundkurser. 

Ett riktat arbete med digital utbildning 
har gjorts för att motivera elever som vän-
tar på att få genomföra utbildning. Det är 
till exempel elever som fått sin utbildning 
flyttad på grund av pandemin.

Livgardet var en ny kursplats för i år och 
där genomfördes både en grundkurs och 
en gruppchefsutbildning.

Fältkocksinstruktörer har stöttat Hem-
värnet vid övningar vid Livgardesgruppen, 
Örebro-Värmlandsgruppen och BohusDal-
gruppen.

Under hösten samlades fältkockar från 
hela landet på Älvkarleö herrgård för att 
nätverka och uppdatera kunskaper.

Fältkocksinstruktörerna har under året 

också stärkt sin förmåga med kunskap om 
att genomföra utbildning digitalt.

 
Stabsprojektet 
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På grund av fortsatt hög smittspridning  
under våren 2021 omplanerades utbildning-
ar till sommar och höst. 

En digital repetitionsutbildning (RU) lan-
serades under våren på Försvarsmaktens 
lärplattform itslearning. Ett bra verktyg 
för utbildade stabsassistenter att repetera 
kunskap inför att de ska genomföra sina 
avtalsdygn.

Kompletteringsutbildning (KU) genom-
fördes på Ledningsregementet för stabsas-
sistenter i Hemvärnet. Det fanns ett stort 
behov av att uppdatera kunskaper för de 
stabsassistenter som gjorde sin grundkurs 
för många år sedan. 
 
Luftstridssamverkan 
Lottor med avtal har genomfört digital 
utbildning.

Dialog pågår med Flygvapnet om behov 
och kursplaner för en framtida nyrekryte-
ring. 
 
Underrättelseassistent 
Under 2021 genomfördes återigen utbild-
ning av underrättelseassistenter. En efter-
längtad utbildning då många fått vänta 
länge på sin utbildning.

Utbildningen genomfördes på Hemvär-
nets stridsskola, HvSS, under hösten och 
inför den fastställdes en ny kursplan.

Det finns ett stort behov av instruktörer. 
Repetitionsutbildning har genomförts och 
nyrekrytering pågår.
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Utbildningar för allmänheten
Svenska Lottakåren genomför utbildningar 
på uppdrag av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, för allmänhet-
en i grundläggande krisberedskap genom 
utbildningen Sköt Dig Själv samt När det 
oväntade händer – Stärk dig själv och hjälp 
andra. 

Under 2021 har bägge utbildningarna i 
huvudsak genomförts digitalt.

När det oväntade händer - Stärk dig 
själv och hjälp andra har erbjudits i sam-
band med utställningen Demokratistugan 
som turnerat runt i landet, ett initiativ från 
kommittén Demokrati 100 år.

Ungdomsutbildning
Genom de viktiga ungdomsutbildningar-
na har många unga kvinnor fått totalför-
svarsinformation och förståelse för För-
svarsmaktens roll i arbetet med att försvara 
fred, demokrati och mänskliga rättigheter. 

Kvinnor är en viktig målgrupp för För-
svarsmakten där Svenska Lottakåren spelar 
en stor roll för att nå fram och skapa intres-
se och förståelse.  

Pandemin gjorde att våra traditionella 
utbildningar för unga tjejer, Rookie och 
Tjejlägret - Trotsa motståndet, inte kunde 

genomföras som planerat.
Tjejlägret genomfördes istället under tre 

dagar som en digital utbildning.
Rookie-utbildningen kunde inte genom-

föras. Instruktörerna genomförde vidareut-
bildning.  
 
Tjejhelger 
Under oktober genomfördes Tjejhelger på 
tre orter: Södertälje, Umeå och Göteborg. 
Hälften av platserna reserverades för tjejer 
som inte var medlemmar.
Deltagarna, tjejer i 15-25 årsåldern, hade 
rekryterats i augusti genom annonser på 
Facebook och Instagram. Intresset var så 
pass stort att annonseringen fick avbrytas i 
förtid och då hade nästan 200 tjejer anmält 
sig.

Under helgerna utforskade tjejerna de-
mokrati och vad var och en kan göra för att 
stå upp för och försvara den. De lottor som 
var ungdomsledare inspirerade med sina 
berättelser om sitt engagemang, många 
av dem hade gjort värnplikten. Genom ett 
samarbete med Försvarsmaktens skolinfor-
matörer fick tjejerna information om varför 
försvaret finns och ytterligare inspiration av 
starka kvinnliga förebilder.
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Stärka unga kvinnors intresse 
för att mönstra
Svenska Lottakåren har under 2021 fortsatt 
arbeta med att nå ut till unga tjejer för att 
väcka engagemang för försvaret. Kampan-
jen har varit koncentrerat till hösten och 
har samlats under #ungastärkerunga.  

För att förstå hur unga tjejer ser på 
demokrati, försvar, att mönstra och göra 
värnplikt har Ungdomsbarometern på upp-
drag av Svenska Lottakåren under hösten 
genomfört en undersökning bland 300 
tjejer i ålder 15-25 år. Resultatet kommer vi 
att ta med oss in i vårt kommunikationsar-
bete framåt.

Facebookgruppen
Under augusti gjordes annonsering mot 
åldersgruppen 16-17 år för att nyrekrytera 
till facebookgruppen Unga stärker unga. 
Målgruppen var först och främst tjejer föd-
da 2004 som skulle komma att få mönst-
ringsunderlaget i januari 2022.  
300 nya deltagare valde att gå med. Delta-
garna på Tjejhelgerna bjöds in till gruppen. 

Moderatorerna i facebookgruppen har 
varit två lottor som båda gjort värnplikten 
och är engagerade i Svenska Lottakårens 
ungdomsverksamhet sedan länge. De har 
under hösten gett deltagarna tips på hur 
de kan förbereda sig inför mönstringen 
och inspirerat med berättelser från flera 
olika kvinnors engagemang i Försvarsmak-
ten.

Inspirationsdag
Att få information digitalt är en del i att 
skaffa sig kunskap men vi vet av erfarenhet 
att det personliga mötet är väldigt viktigt. 
Det skapar möjlighet att våga ställa frågor 

och även att på ett påtagligt sätt se att 
man inte är ensam utan det finns många 
med samma intresse. 

I november anordnade vi en inspira-
tionsdag i Stockholm dit deltagarna i face-
bookgruppen som är födda 2004, det vill 
säga de som skulle få mönstringsunderla-
get i januari 2022, bjöds in. De fick ta med 
sig en vuxen som stöd och en majoritet 
valde att ta med sig sin mamma.

Under dagen hade vi stort stöd av våra 
samarbetspartners: Försvarsmaktens  
skolinformatörer, Pliktrådet, Plikt- och 
prövningsverket och NOAK. Dessutom 
inspirerade överste Malin Persson, F7, och 
löjtnant Angelica Knudsen, Amf 1.

Deltagarna fick information om hur 
mönstringen går till, mötte olika befatt-
ningar i Försvarsmakten, ökade sin kun-
skap om vilket stöd det finns under tiden 

Information och rekrytering
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som värnpliktig och informerades om 
andra möjliga vägar till engagemang för 
vårt försvar.

Tjejerna fick en mönstringspåse med 
bra-att-ha saker under värnplikten, till ex-
empel en låda att lägga mensskydd i som 
går ner i benfickan.

Demokratisk beredskap
I Svenska Lottakårens stadga kapitel 3, § 
1b står det att vi “utbildar för att försvara 
fred, demokrati och mänskliga rättigheter”. 
2021 lanserade organisationen begreppet 
demokratisk beredskap. Precis som att vi 
har en hemberedskap ifall en samhällskris 
inträffar behöver vi också skaffa oss kun-
skap och verktyg för att ha en beredskap 
att kunna försvara fred, demokrati och 
mänskliga rättigheter.

Mini-serie i Lottapodden  
I Lottapoddens mini-serie Demokratisk 
beredskap fick lyssnarna kunskaper om hur 
demokratin fungerar, hur spelreglerna ser 
ut och hur man kan påverka. Mini- 
serien bestod av sju avsnitt och gjordes 
tillsammans med demokratiaktivisten Edna 
Eriksson. 

I avsnitten medverkade talman Andreas 
Norlén, jurist Ann Ramberg, jurist Stellan 
Gärde, historikern Alexandra Sanmark och 
journalisten Jan Scherman.
 
Semiarieserie 
En grund för en stark demokrati är att 
människor engagerar sig, känner ansvar 
och ägarskap för den och står bakom dess 
principer. För att stärka medlemmarnas 
förmåga att vara delaktig i att främja, för-
ankra och försvara demokratin anordnades 

en seminarieserie i sex delar.  
Flera av seminarierna blev också avsnitt 

i Lottapodden.
 

Deklaration för en starkare demokrati 
Under oktober skrev Svenska Lottakå-
ren under den deklaration för en starkare 
demokrati som Kommittén Demokratin 100 
år tagit initiativ till. Precis som alla andra 
aktörer som skrev under deklarationen tog 
vi därmed ställning för alla människors lika 
värde, de grundläggande fri- och rättig-
heterna och rättsstatens principer och tar 
avstånd från diskriminering, extremism, 
främlingsfientlighet, korruption och rasism.
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Svenska lottans dag
10 september firade vi Svenska lottans dag 
med att särskilt uppmärksamma det arbe-
te som medlemmar, kårer och funktionärer 
gjort under pandemin.

Vi har hjälpt till att informera, delat ut 
munskydd, handlat mat till grannar och 
människor i riskgrupp, visat vägen för 
de som ska bli vaccinerade, schemalagt 
personal och samordnat med regioner och 
andra frivilliga krafter. Vi har tagit nytta av 
de kunskaper vi fått med oss som lottor 
och med stor lojalitet har vi ställt upp när 
samhället har behövt vår hjälp.

Rikslottachef Heléne Rådemar och ge-
neralsekreterare Anna Nubäck skickade en 
videohälsning till alla medlemmar.

De insatser som ditintills rapporterats 
in från kårerna samlades i en rapport som 
publicerades på vår årsdag. 

Lottakåren på LinkedIn
I februari startade Svenska Lottakårens 
sida på LinkedIn. Fokus ligger på att berät-
ta om det stöd vi kan ge till myndigheter 
men också att inspirera till att bli medlem.

Mötesplats samhällssäkerhet
Mötesplatsen genomfördes digitalt på 
grund av pandemin och vi deltog tillsam-
mans med de övriga frivilliga försvarsor-
ganisationerna i Frivilligorganisationernas 
samarbetskommitté, FOS, digitala monter. 
Svenska Lottakåren deltog i FOS arbets-
grupp som arbetade fram årets koncept 
och bemannade även FOS monter under 
Mötesplatsen 

Lottapodden var återigen ambassadör 
för Mötesplatsen och inför Mötesplatsen 
intervjuades några av talarna i podden. 

Rekrytering till Hemvärnet
Ett av våra största uppdrag är att rekrytera 
stabsassistenter och fältkockar till Hem-
värnet. Under 2021 hade vi möjlighet med 
stöd av Försvarsmakten att utveckla och 
prova en process för rekrytering.  

Under våren provades processen i 
Kalmar och Kronoberg och under hösten i 
Västerbotten och Norrbotten. 

En viktig del i processen är att samla 
de funktioner som har en roll i att guida 
en intresserad genom stegen till att skriva 
frivilligavtal. De handlar om både lottakå-
rer, Hemvärnet, utbildningsgrupperna och 
frivillighandläggarna på militärregionerna. 

Processen möjliggör för individen att 
gradvis närma sig ett beslut att vilja utbilda 
sig mot ett avtal. Det ger individen infor-
mation i ett tidigt stadium om vilka krav 
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som ställs och gör att individen snabbt kan 
se om det är fortsatt intressant med ett 
engagemang utan att från början behöva 
investera speciellt mycket tid.  

Erfarenheterna är att det finns ett stort 
intresse och det har resulterat i nya med-
lemmar till kårerna. Att utvärdera antalet 
nya frivilligavtal tar längre tid då processen 
från rekryterad till färdigutbildad sträcker 
sig över lång tid. 

Undersökning av syn på fältkock och 
stabsassistent
För att bättre förstå hur rollen stabsassis-
tent och fältkock uppfattas tog vi hjälp av 
Ungdomsbarometern. I kvalitativa intervju-
er utforskades vad som lockar med respek-
tive roll och vad som är motstånd till att 
vilja utbilda sig. Resultatet kommer arbetas 
in i vårt kommunikationsarbete framåt.   

Krisberedskapsveckan
Kampanjen, som är initierad av MSB, 
flyttade till hösten och genomfördes v39. 
Budskapet för året var “Du är en del av 
Sveriges beredskap” och det hade en 
demokratikoppling utifrån att Sveriges 
motståndskraft börjar med varje människ-
as eget engagemang i det lilla. 

I Svenska Lottakårens sociala medie- 
kanaler lyfte vi fram Lottapoddens mini- 
serie Demokratisk beredskap och kopplade 
på frågeställningar för att väcka nya tankar 
om varje ämne.  

Medlemsvård
De lokala lottakårerna har under 2021  
fortsatt sin digitala utveckling och det ger 
medlemmarna i hela landet fler aktiviteter 
att delta i. 

De digitala lottakompisarna har fortsatt 

stötta kårerna och funktionärer i att bli mer 
digitala. 

Funktionärerna uppdateras efter varje 
överstyrelsemöte genom rikslottachefens 
kårbrev. 

Lottarummet är en facebookgrupp för 
alla medlemmar. Många lottakårer har ock-
så egna facebookgrupper. 

Lottaposten är ett digitalt nyhetsbrev 
som skickas ut till medlemmar första 
onsdagen i varje månad under 10 av årets 
månader. 

Sociala medier är viktiga kanaler för att 
nå ut till medlemmar och potentiella med-
lemmar. Riksförbundet finns på Facebook, 
Instagram, Twitter och LinkedIn. Många 
lottakårer har egna konton på Facebook 
och Instagram där de lyfter fram sin verk-
samhet. 

Lottapodden ger ut ett nytt avsnitt 
varannan vecka som breddar perspektivet 
på vad ett säkrare och tryggare samhälle 
kan betyda och ger kunskap om hur den 
enskilde kan engagera sig. 

Medlemsundersökning 
För första gången på länge genomfördes 
en medlemsundersökning för att ta reda 
på hur medlemmarna ser på sitt medlem-
skap. Undersökningen genomfördes av 
Ungdomsbarometern. 

Resultatet visade att en majoritet var 
nöjda med sitt medlemskap men att vi 
också behöver stärka upp vårt omhän-
dertagande av nya medlemmar och när 
medlemmen vill engagera sig mer.

https://sign.visma.net/sv/document-check/12e9d719-ce03-4b9b-ae5d-7547d0023850

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



16Riksförbundet Sveriges lottakårer   |   802006-0359 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021

Älvkarleö herrgård AB (556913-4199) är Svenska Lottakårens dotterbolag. 
Herrgården har disponerats av Svenska Lottakåren för utbildningsverksam-
het sedan 1952 och varit i organisationens ägo sedan 1960-talet. Här bedrivs 
en del av organisationens utbildningar och konferenser.

Älvkarleö herrgård AB avger egen verksamhetsberättelse och egen eko-
nomisk berättelse.

Älvkarleö herrgård AB
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Vår organisation

Svenska Lottakårens beskyddare
H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Hedersledamöter
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
Prinsessan Christina, Fru Magnuson
Gunhild Bolander, f d ordförande i riksförbundet
Margareta af Ugglas, f d ordförande i riksförbundet
Eva Flyborg, f d ordförande i riksförbundet
Marianne af Malmborg, f d rikslottachef
Nini Engstrand, f d rikslottachef
Elisabeth Falkemo, f d rikslottachef
Annette Rihagen Axelsson, f d rikslottachef
Barbro Isaksson, f d rikslottachef
Liv Lindholm, f d förbundslottachef 

Riksförbundets ordförande
Åsa Lindestam, Söderhamns lottakår 

Överstyrelsen 2021-01-01--2021-12-31
Heléne Rådemar, ordförande och rikslottachef, Stockholms flyglottakår 
Ewa Larsson, vice ordförande, Umeå lottakår
Eva Nolsäter, vice ordförande, Stockholms marinlottakår
Cecilia Agri, Sollentuna lottakår
Emma Backlund, Boden-Luleå lottakår
Ann-Sofi Esperi, Kalix lottakår
Margareta Olander, Karlshamns lottakår
Sally Silfveroxel, Göteborgs lottakår
Annika Sällvik, Lunds lottakår

Ersättare
Annica Emtegård, Stockholms marinlottakår 
Anette Hagvall, Vänersborgs lottakår

Föredragande
Anna Nubäck, generalsekreterare

Adjungerad
Anncharlotte Nilsson, protokollsekreterare, Stockholms flyglottakår
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Överstyrelsens presidium 2021-01-01--2021-12-31
Heléne Rådemar, ordförande och rikslottachef
Ewa Larsson, vice ordförande
Eva Nolsäter, vice ordförande
Anna Nubäck, generalsekreterare

Revisorer 2021-01-01--2021-12-31
Cecilia Luther, auktoriserad revisor
Gunnar Thullberg, auktoriserad revisor

Ersättare
Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor
Gunilla Werner Carlsson, Stockholms lottakår

Riksstämmans valberedning 2021-01-01--2021-12-31
Sammankallande
Christina Hamberg, Stockholms flyglottakår

Ordinarie ledamöter
Carina Bergh, Veberöds lottakår 
Hilda Silvergran, Jämtland-Härjedalens lottakår
Irene Åkesson Bjerkemo, Karlshamns lottakår
Therese Öström, Pite älvdals lottakår

Kontaktperson för Försvarsmakten
Viceamiral Jonas Haggren
Generalmajor Lena Persson Herlitz

Svenska Lottakårens kansli
Anna Nubäck, generalsekreterare 
Tomas Lann, redovisningsekonom 
Anna Katz, uppdrags- och utbildningsstrateg 
Britta Christott, uppdrags- och utbildningssamordnare avtal och överens-
kommelser
Karin Meiton, administratör 30%, internkommunikatör 30% (t o m 2021-10-31) 
Chatrin Bosson-Eriksson, administratör (fr o m 2021-11-01 - 2021-12-31)
Moona Åberg, administratör 50% (fr o m 2021-10-01) 
Maria Öst, kommunikatör 70%, projektledare stab civil 30%, 
Rebecca Ahlgren, uppdrags- och utbildningssamordnare ungdom och med-
lem 
Annelie Thor, projektledare fältkock 
Therese Öström, projektledare Sköt dig själv 25% samt projektledare Fält-
kock 40%
Ann Bark, projektledare Stab FM 
Sandra Lantz, projektledare underrättelseassistent 40% (fr o m 2021-03-01)
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Arbetsgrupper, kommittéer, 
styrelser och råd
Arbets- och projektgrupper
Under 2021 har Svenska Lottakåren haft 
följande, egna arbetsgrupper:

AG Historia med fokus på att samla, do-
kumentera och sammanställa en skrift inför 
organisationens 100-årsjubileum, 2024. 

AG Riksstämma 2018-2024 med fokus 
på att planera, genomföra, följa upp orga-
nisationens riksstämma 2020 och att bidra 
till att genomföra sparsamma riksstämmor 
under 2020-2024 så att organisationen 
kan genomföra en jubileumsfest 2024. 
Arbetsgruppen redovisade sitt arbete i 
december 2021. 

AG Jubileum 2024 med fokus på att ta 
fram förslag inför organisationens 100-års-
firande 2024. Arbetsgruppen redovisade 
sina förslag för överstyrelsen i november 
2021.  

AG Kommunikation med fokus på att nå 
nya målgrupper. 

AG Digitala utbildningar med fokus på 
att skapa enkla utbildningar för kårernas 
styrelser och funktionärer. 

AG Bidragsbehov med fokus på att 
utreda om organisationen har behov av 
att införa ytterligare ett bidrag för kårer 
med syfte att stödja för deltagande under 
riksstämma eller liknande. 

Digitala Lottakompisar med fokus på 
att hjälpa organisationens kårer (främst 
kårstyrelser) med att hantera digitala en-
heter och forum. 

 
Svenska Lottakåren deltar kontinuerligt, 
och tillsammans med andra frivilliga för-
svarsorganisationer, i en arbetsgrupp med 
fokus på att utveckla plattformen frivillig-
utbildning.se, en plattform där alla frivilliga 
försvarsorganisationer presenteras.

Styrelser, kommittéer, råd och 
samarbeten
Svenska Lottakåren har under 2021 repre-
senterats i följande styrelser, kommittéer 
och råd. Förteckningen nedan redovisar 
organisationens representanter.

Frivilligorganisationernas samarbets- 
kommitté, FOS
Heléne Rådemar, rikslottachef
Anna Nubäck, generalsekreterare 

Idea, arbetsgivarförbundet för ideella 
organisationer
Anna Nubäck, generalsekreterare

Konung Gustaf V:s 90-årsfond
Marianne af Malmborg, fd rikslottachef, 
huvudman

Kungafonden
Annette Rihagen Axelsson, fd rikslottachef, 
styrelseordförande

Rikskommittén Sveriges Nationaldag
Heléne Rådemar, rikslottachef,  
styrelseledamot 

Sensus
Britt-Inger Svensson, ledamot (t o m maj) 
Elisabeth Falkemo, ledamot (fr o m maj)

Styrelsen för Älvkarleö herrgård AB
Annette Rihagen Axelsson, styrelseordf. 
Ann-Christine Karlsson, ledamot 
Eva Nolsäter, ledamot
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Organisationer där Svenska 
Lottakåren är en av  
huvudmännen
Kungafonden 
Anna Nubäck, generalsekretare, represan-
terar Svenska Lottakåren vid huvudmanna-
mötet
Cancerfonden 
Anna Nubäck, generalsekreterare, repre-
sentant vid årsmöte och huvudmanna-
skapsmöten
Folkspel 
Tomas Lann, representant på årsmötet

 
Medlemsskap 
Svenska Lottakåren är medlem i nedan 
organisationer. 
 
Folk och Försvar

 
Svenska FN-förbundet

 
Allmänna försvarsföreningen 
 
Fremia

 

Huvudmannaskap
Arbetsgruppen för huvudmannaskap till- 
sattes av chefen för Försvarsmaktens frivil-
ligavdelning, PROD FRIV, 2006. Syftet har 
varit att tydliggöra kraven som Försvars-
makten ställer på sakområdet, säkerställa 
och effektivisera verksamheten och upp-
dragen och få flexibilitet inför utveckling  
av kompetenser och förmågor. Svenska 
Lottakåren representerades av Barbro 
Isaksson, fd rikslottachef.
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Förvaltningsberättelse 

Överstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 
lottakårer, fortsättningsvis kallad Lotta- 
kåren, org.nr 802006–0359, avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret  
2021-01-01 – 2021-12-31.

Alla belopp i texter anges i tusentals 
kronor (tkr) om inget annat anges.

Allmänt om verksamheten
Lottakåren är en ideell, allmännyttig och 
partipolitiskt obunden organisation för 
kvinnor med intresse för försvars- och 
säkerhetsfrågor. Organisationen omfattas 
av förordningen SFS 1994:524 om frivillig 
försvarsverksamhet, vilket gör Lottakåren 
till en frivillig försvarsorganisation. Verk-
samheten bedrivs i samverkan med berör-
da myndigheter och andra organisationer. 
Lottakåren har också ett helägt dotterbo-
lag, Älvkarleö herrgård AB, som bedriver 
konferensverksamhet.  .

Riksförbundet har sitt säte i Stockholm.

Styrelse och ledning
Överstyrelsen har det övergripande an-
svaret för organisationens verksamhet och 
förvaltning samt ansvar som arbetsgivare 
för generalsekreteraren.

Under verksamhetsåret sammanträdde 
överstyrelsen 12 gånger, samtliga möten 
genomfördes digitalt med anledning av 
pandemin.

Styrelsen består av rikslottachefen, tillika 
styrelsens ordförande, två vice ordföran-
de och sex ordinarie ledamöter. Utöver 
ordinarie ledamöter deltar två ersättare, 
protokollssekreterare och generalsekrete-
rare i samtliga styrelsemöten. Dessa har 
inte rösträtt. 

Arvodering till styrelsen utgår från pris-

basbeloppet, 47 600 kr, multiplicerat med 
tolv. Av den summan får rikslottachefen 25 
%, vice ordförande 12 % och övriga leda-
möter samt ersättare 1,5 %.

För rikslottachef och vice ordförande 
utgår även en kontant ersättning för pen-
sionsersättning med 4,5 % och semesterer-
sättning med 12 % av det årliga utbetalda 
arvodet.

Riksförbundets firma tecknas av riks- 
lottachef, vice ordföranden, generalsekre-
terare, två i förening.

Medlemmar
2021-12-31 hade Lottakåren 4 381 (4 551) 
medlemmar. Under 2021 såg vi en minsk-
ning i medlemsantalet. Nyrekryteringen har 
legat på en lägre nivå än tidigare år. 

En större undersökning genomförd 
2021 bland våra medlemmar visar att 
organisationen fortsatt har haft svårt att 
erbjuda medlemmar den gemenskap och 
den utvecklingsmöjlighet som våra fysiska 
aktiviteter upplevs bidra med, på annat 
sätt än de digitala alternativen medger. 
Nya medlemmar har inte kunnat tas upp i 
gemenskapen på samma sätt som tidigare.

Den enskilda lottan är medlem i Lottak-
åren genom medlemskap i en lottakår eller 
genom medlemskap utan lottakårstillhörig-
het. Vid årsskiftet var 4 103 (4 262) med-
lemmar anslutna till en lottakår. Under året 
rekryterades totalt 483 (688) nya lottor.  

Syfte och ändamål
Riksförbundet Sveriges lottakårer (Lottak-
åren) är en ideell, allmännyttig och parti-
politiskt obunden organisation för kvinnor 
med intresse för försvars- och säkerhets-
frågor. Enligt vår vision ska Lottakåren vara 

https://sign.visma.net/sv/document-check/12e9d719-ce03-4b9b-ae5d-7547d0023850

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



22Riksförbundet Sveriges lottakårer   |   802006-0359 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021

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

Ett medlemskap i Lottakåren ska ge 
kvinnor olika möjligheter att stärka sig själ-
va, samhället och andra. Medlemskapet är 
en viktig del för att bidra till folkförankring, 
försvaret av samhällets grundvärderingar, 
demokrati och mänskliga rättigheter. 
    Lottakåren utbildar frivilliga för att ta en 
aktiv roll i händelse av en kris i samhället. 
Professionellt utbildade och övade frivilliga 
kan göra en betydelsefull insats och bidrar 
därigenom till ett säkrare och tryggare 
samhälle. På uppdrag av Försvarsmakten, 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB, och andra myndigheter utbildar 
Lottakåren avtalspersonal som tjänstgör 
under övningar och i samband med faktis-
ka krissituationer. Lottakåren utbildar även 
allmänheten i hur varje enskild medborgare 
kan agera i en krissituation. 

De utbildningar som Lottakåren genom-
för riktar sig till organisationens medlem-
mar, andra frivilliga försvarsorganisationers 
medlemmar samt allmänheten. Lottakårens 
uppdragsutbildningar välkomnar alla, oav-
sett kön. Utbildningarna kan, för den som 
så väljer, leda till ett avtal eller en överens-
kommelse med Försvarsmakten, MSB eller 
andra myndigheter.

Försvarsmakten
Försvarsmakten ger uppdrag till Lotta- 
kåren att utbilda i ledarskap, förplägnad, 
stab och underrättelse. Utbildningarna 
syftar till att skapa ett medvetande om 
Försvarsmakten och att tillgodose behovet 
av utbildad avtalspersonal. Under 2021 har 
Lottakåren utbildat 242 (548) elever inom 
de ovan angivna områdena. 

Under åren 2019-2023 har Lottakåren 
särskilda uppdrag att jobba med utbild-
ningarna Stab och Förplägnad för att öka 
antalet individer med befattningsavtal i 
Försvarsmakten. 

Försvarsmakten ger även Lottakåren i 
uppdrag att genomföra ungdomsutbild-
ningar som syftar till att öka kunskapen 
om, och intresset för Försvarsmakten.

Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap, MSB
MSB ger uppdrag till Lottakåren att utbilda 
inom krisberedskap, främst civil stab och 
ledarskap. Under 2021 har Lottakåren ut-
bildat 176 (307) elever och genom Krisbe-
redskapsveckan nått ut till ytterligare 263 
personer.  

MSB ger också Lottakåren uppdrag för 
att stärka allmänhetens kunskap om, och 
förmåga gällande krisberedskap. I projek-
ten Sköt dig själv och När det oväntade 
händer - Stärk dig själv och hjälp andra har 
Lottakåren utbildat 887 (303) deltagare.  

Jordbruksverket
Jordbruksverket ger uppdrag till Lotta- 
kåren att stödja med frivillig stabsperso-
nal samt, genom medel som kommer från 
MSB, ges Lottakåren i uppdrag att stödja 
med frivillig stabspersonal i pool som ad-
ministreras av Lottakåren.

Post- och telestyrelsen, PTS
Post- och telestyrelsen ger uppdrag till 
Lottakåren att stödja med frivillig stabs 
personal i den nationella telesamverkans-
gruppen, NTSG.
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Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas 
Landstormsfond
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Land-
stormsfond beviljade Lottakåren stöd för 
utbildning av funktionärer och ungdomar 
med fokus på att stärka ungas deltagande i 
vårt arbete. 

På grund av pandemin genomfördes 
inget projekt under 2021 med stöd av 
medel från Landstormsfonden. Projekten 
kommer i stället genomföras under 2022.  

Älvkarleö herrgård AB
Älvkarleö herrgård AB (org.nr. 556913–4199) 
är Lottakårens dotterbolag. Här bedrivs 
en del av organisationens utbildningar och 
konferenser. Totalt genomfördes 12 (5) ut-
bildningar på herrgården under 2021.  

Dotterbolaget gav inte någon utdelning 
under 2021.  

Lottakåren under 2021
Hos myndigheterna är behovet av av-
talspersonal fortsatt stort, vilket innebär 
ett stort ansvar för Lottakåren att fylla de 
vakanta platserna. På grund av corona- 
pandemin har flera utbildningar ställts in 
vilket medför att våra avtalsmål inte har 
kunnat nås under 2021.

Under 2021 fortsatte projekten fältkock 
och stab som Försvarsmakten har finan-
sierat i syfte att utöka antalet frivilliga, in-
struktörer och kurschefer inom uppdraget.

Extra riksstämma
För första gången i Lottakårens historia 
genomfördes en extra riksstämma. Riks-
stämman genomfördes den 13 mars i syfte 
att ge styrelsen mandat i hanteringen av 
dotterbolaget Älvkarleö herrgård AB under 

pandemin. Under stämman närvarade 94 
ombud från landets lottakårer.

Riksstämman genomfördes digitalt och 
kostnaderna för stämman uppgick till 114 
tkr.

Framtida utveckling
Coronapandemin har fortsatt ställt krav på 
omställningar i uppdrag och utbildningar 
för att följa myndigheters restriktioner. Med 
anledning av omställningarna har myndig-
heternas tilldelning av medel inom ramen 
för frivilliga försvarsorganisationer ökat 
något inför 2021.   

Utvecklingen i omvärlden ställer krav på 
ökad beredskap hos myndigheterna, vilket 
innebär att myndigheternas krav ökar vad 
avser frivilligpersonal. Detta innebär att 
Lottakåren förväntas bidra genom att ut-
bilda flera lottor till befattningar inom För-
svarsmakten, MSB och andra myndigheter. 
Under 2021 genomförde Lottakåren fysiska 
utbildningar under sommaren och hösten. 
Under våren 2021 valde organisationen 
fortsatt att lägga resurser på att ställa om 
fysiska utbildningar till att genomföra delar 
av utbildningarna digitalt. Deltagare som 
inte har haft möjlighet att genomföra ut-
bildningar under 2020 har givits möjlighet 
under senare delen av 2021. Det finns ett 
fortsatt ackumulerat behov när möjlighet 
att genomföra utbildningar fysiskt på olika 
platser i Sverige ges igen 2022. 

Lottakåren lever, och bedriver verksam-
het i en ständigt föränderlig värld där pan-
demier, politiska oroligheter internationellt, 
nationella utredningar och beslut påverkar 
organisationens utveckling. Lottakåren 
förhåller sig till samhället i övrigt. Vi följer 
de utvecklingsarbeten som pågår både 
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den har uttag gjorts för att täcka adminis-
trativa kostnader. De projekt som riksstäm-
man 2020 avsatte för att finansiera genom 
Centralfonden har i stället finansierats 
genom verksamhetsbidraget.

Ingegerd Söderbergs fond förvaltas 
genom SEB och hade 2021-12-31 en ore-
aliserad vinst på 2 336 (1 282) tkr. Från 
Ingegerd Söderbergs fond har uttag gjorts 
för att täcka administrativa kostnader. De 
projekt som riksstämman 2020 avsatte för 
att finansiera genom Ingegerd Söderbergs 
fond har i stället finansierats genom verk-
samhetsbidraget.

på den politiska arenan och inom olika 
myndigheter. Genom dialoger och genom 
att finnas med i olika sammanhang följer 
vi processer som kan komma att starta 
inom ramen för olika myndigheter eller på 
uppdrag av myndigheter och som rör våra 
intresseområden.  

Coronapandemin kommer fortsatt att 
bidra till konsekvenser för vår organisation, 
hur stora vet vi i skrivande stund inte. 2022 
inleds med stort fokus på att bereda plats 
på våra utbildningar samt att våra frivilli-
ga, fortsatt bidrar i samhället för att skapa 
uthållighet hos myndigheter. Detta sker 
genom olika insatser på lokal och regional 
nivå till exempel under vaccineringen som 
genomförts. Lottakåren fortsätter bidra till 
att sprida så korrekt information som möj-
ligt, vi verkar på olika sätt för att bidra till 
att samhället ska kunna verka robust och 
med uthållighet.

Älvkarleö herrgård AB som är förening-
ens dotterbolag har under 2021 anpassat 
sin verksamhet till låga volymer och osäkra 
prognoser. Bolaget ser försiktigt positivt 
på 2022 då bokningsläget ser bättre ut än 
2021.  

Resultat och ställning
Under 2021 hade organisationen ett över-
skott med 1 996 (1 554) tkr. Överskottet 
beror till stor del på realiserade vinster av 
organisationens fonder. 

Lottakårens fonder har utvecklats väl 
under 2021 och de orealiserade vinsterna 
för Lottakårens värdepapper är nu totalt  
3 881 (2 715) tkr.

Centralfonden förvaltas genom Handels-
banken och hade 2021-12-31 en orealiserad 
vinst på 1 423 (1 432) tkr. Från Centralfon-
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I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Flerårsöversikt
  2021 2020 2019 2018 2017

VERKSAMHETSINTÄKTER 28 078 19 179 27 879 26 649 20 424
varav bidrag 24 649 17 033 24 880 22 966 18 140

varav nettoomsättning 1 004 229 1 668 2 164 762

varav medlemsintäkter 1 077 1 173 898 973 879

VERKSAMHETSKOSTNADER -27 990 -18 334 -27 223 -25 497 -20 268
varav personalkostnader -8 019 -6 220 -6 083 -5 531 -4 814

varav hantering dotterbolag* -238 -70 * * *

FINANSIELLA POSTER 1 910 710 -147 658 847
varav nedskrivning dotterbolag 0 0 -684 0 0

varav utdelning dotterbolag 0 0 0 0 200

varav avkastning värdepapper 1 910 710 537 658 648

Årets resultat 1 996 1 554 498 1 779 931
* Avser enbart direkta kostnader för hanteringen av dotterbolaget. Löner i form av arbetstid är inte med i specifikationen. För 

åren 2017-2019 särskildes inte denna kostnad     

 2021 2020 2019 2018 2017

Antal medlemmar 4 381 4 551 4 569 4 542 4 364
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Resultaträkning

Belopp i tkr

  Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter 1 

Medlemsavgifter  1 076 626 1 173 035

Gåvor 2 497 650 4 555

Bidrag 3 24 649 310 17 033 195

Nettoomsättning 4 1 003 715 229 403

Övriga verksamhetsintäkter  850 527 738 933

Summa verksamhetens intäkter  28 077 828 19 179 121

Verksamhetens kostnader
Förändring av lager  -61 308 -24 986

Direkta kostnader hänförliga till uppdrag  -13 697 995 -9 617 751 

Övriga externa kostnader   -6 212 291 -2 471 795

Personalkostnader 5 -8 018 772 -6 219 625

Summa verksamhetens kostnader  -27 990 366 -18 334 157

Verksamhetsresultat  87 462 844 964

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 6 1 892 478 690 849

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  17 628 18 894

Summa finansiella intäkter  1 910 106 709 743

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 239 -259

Summa resultat från finansiella poster  1 908 867 709 484

Resultat efter finansiella poster  1 996 329 1 554 448

Årets resultat  1 996 329 1 554 448

https://sign.visma.net/sv/document-check/12e9d719-ce03-4b9b-ae5d-7547d0023850

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



27Riksförbundet Sveriges lottakårer   |   802006-0359 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021

Balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag 7 6 277 980  6 277 980

Långfristiga värdepappersinnehav 8 11 735 838  11 497 092

Långfristiga fordringar 9 238 000  238 000

Summa anläggningstillgångar   18 251 818  18 013 072

Omsättningstillgångar
Varulager

Handelsvaror  382 494 403 636

  382 494 403 636

Kortfristiga fodringar

Kundfordringar   479 365 15 587

Aktuella skattefordringar  41 398 70 706

Övriga fordringar  379 548 23 599

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  491 023  411 044

  1 391 334 520 936

Kassa och bank  26 303 201  12 470 742

Summa omsättningstillgångar  28 077 029  13 395 314

SUMMA TILLGÅNGAR  46 328 847  31 408 386 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 
Ändamålsbestämda medel  14 230 272 12 080 183

Balanserat kapital  9 800 131  9 953 891

Summa eget kapital  24 030 403  22 034 074 

Långfristiga skulder
Övriga skulder  119 000  119 000

Summa långfristiga skulder  119 000  119 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 809 041  1 637 388

Skulder till koncernföretag  47 766  34 632 

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 16 174 603 4 844 251

Upplupna medlemsavgifter  1 009 500 1 061 750

Övriga skulder  921 206  615 473 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 217 328  1 061 818

Summa kortfristiga skulder  22 179 444  9 255 312 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  46 328 847  31 408 386 
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Eget kapital     Ändamåls Balanserat       Totalt eget
    bestämda kapital             kapital
    medel

Ingående balans    12 080 183 9 953 891       22 034 074

Ändamålsbestämt från givaren (Insamlingar)    496 800 -496 800                        -

Årets resultat    - 1 996 329         1 996 329

Omföring från balanserat kapital till ändamålsbestämda medel   1 000 -1 000                        -

Ändamålsbestämt av styrelsen    1 753 739 -1 753 739                        -

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel    -101 450 101 450                        -

Utgående balans    14 230 272 9 800 131       24 030 403

Spec. ändamålsbestämda medel Ingående Tillförda Insamling Omföring             Nyttjade/         Utgående
 balans medel   från     oklassificerade            balans
     balanserat                   medel 
    kapital 

CentraIfonden 4 446 616 892 563 - - -90 864           5 248 315

Ingegerd Söderbergs fond 4 209 837 150 898 - - -10 586           4 350 149

Lottornas Minnesfond 977 842 203 861 - - -           1 181 703

Utbildningsfonden 1 224 910 254 630 - 1 000 -           1 480 540

Donationsfonden 307 188 64 075 - - -              371 263

Maja Schmidts fond 326 166 67 409 - - -              393 575

Pensionsfonden 289 189 60 259 - - -              349 448

Helle Jürgensens fond 176 351 34 363 600 - -              211 314

SKFF 61 557 12 943 - - -                74 500

Maria Brücks fond 60 527 12 738 - - -                73 265 

Älvkarleö herrgård AB - - 496 200 - -              496 200

Summa ändamålsbestämda  
medel 12 080 183 1 753 739 496 800 1 000 -101 450          14 230 272

Förändring eget kapital
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Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) 
med tillämpningsreglerna för mindre företag.

Verksamhetens intäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kom-
mer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det 
som erhållits eller kommer att erhållas. 

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Med-
lemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas 
över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har 
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller 
ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisa-
tionen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen 
har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är 
det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva..

Gåvor
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad 
beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen 
avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggnings-
tillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstill-
gångar.

I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gå-
vans värde med ersättningen. Gåvor lämnade direkt till organisationen i syfte 
att täcka löpande verksamhet redovisas i resultaträkningen

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har upp-
fyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla 
bidraget uppfylls. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (till exempel för adminis-
tration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som orga-
nisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning och övriga intäkter
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljnings-
tillfället.

Direkta kostnader hänförliga uppdrag
Direkta kostnader hänförliga till uppdrag avser kostnader som har ett direkt 
samband med uppdragets verksamhet.
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Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnads-
förs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, det vill säga 
leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasing-
perioden. 

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller 
på balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är 
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till 
kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträk-
ningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som 
redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
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Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffnings- 
värde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. 

Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt 
lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar 

som inte är räntebärande till anskaffningsvärde [med avdrag för nedskriv-
ning]. 

Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden [med 
avdrag för nedskrivning]. Detta innebär att den finansiella tillgångens värde 
vid räkenskapsårets början multipliceras med effektivräntan.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepap-
persportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta 
värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbru-
kade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även rubriken föränd-
ring eget kapital för mer information.

Avsättningar
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är hänförliga till 
räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra 
eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt 
då de skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det 
belopp som kommer att behöva erläggas.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundford-
ringar.

Övriga fordringar och skulder
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas 
som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar 
upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget 
annat uppges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed.
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Not 2 Gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen  2021 2020

Gåvor utan specifikt ändamål  850 455

Helle Jürgensens fond  600  - 

Lottornas Minnesfond  - 2 800

Utbildningsfonden  - 1 300 

Insamlade gåvor till förmån för dotterbolag*  496 200 -

Summa  497 650  4 555     

* Avser enbart gåvor som skänkts direkt till riksförbundet i syfte att användas som akteägartillskott till Älvkarleö herrgård AB. 

Gåvor som skänkts direkt till Älvkarleö herrgård AB redovisas i bolagets årsredovisning.

Not 3 Bidrag
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen  2021 2020

Försvarsmakten uppdragsmedel  22 057 008 10 321 132

Försvarsmakten periodiserade uppdragsmedel  -10 537 493  -3 068 822 

Försvarsmakten organisationsstöd  5 083 999 4 119 798

MSB 2.4 uppdragsmedel  4 248 846 2 750 788

MSB 2.4 organisationsstöd  2 677 968 1 993 723

MSB 2.6 uppdragsmedel  1 082 982 700 000

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond  - 216 576

Summa  24 649 310  17 033 195

Not 4 Nettoomsättning
Fakturerade myndighetsuppdrag  2021 2020

Försvarsmakten  774 657 28 065

Post och telestyrelsen  14 083  4 895 

MSB  193 175 196 443

FOS  21 800 -

Summa  1 003 715  229 403

Not 5 Anställda
  2021 2020

Medelantal tjänstepersoner  10 9

Antal instruktörer*  8 17 

* Enbart instruktörer som fått ersättning mer än ett halvt prisbasbelopp redovisas.

Not 6 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
  2021 2020

Utdelningar  289 765 289 882

Realisationsresultat vid försäljning  1 602 713 400 967 

Summa  1 892 478 690 849
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Not 7 Aktier i dotterbolag

Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav

Not 9 Långfristiga fordringar

Andelar i Älvkarleö herrgård AB (556913–4199)  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden  6 277 980 6 277 980

Årets förvärv  - -

Årets avyttringar  - -

Årets nedskrivningar  - -

Utgående anskaffningsvärden  6 277 980 6 277 980

Ägarstruktur Älvkarleö herrgård AB (556913–4199)  2021-12-31 2020-12-31

Ägarandel  100% 100%

Antal aktier  50 000 50 000 

Uppgifter om Älvkarleö herrgård AB (556913–4199)    
Ingående balans eget kapital   5 495 670 6 182 912

Årets resultat  397 725 -687 242

Utgående balans eget kapital  5 893 395 5 495 670

  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden  238 000 238 000

Årets förvärv  - -

Årets avyttringar  - -

Utgående anskaffningsvärden  238 000 238 000

Not 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
  2021-12-31 2020-12-31

Försvarsmakten  14 295 357 3 269 666

MSB  1 459 457  1 304 796

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond  419 789 269 789

Summa  16 174 603 4 844 251

  2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden  11 497 092 11 964 019

Årets förvärv  6 410 384 5 649 908

Årets avyttringar  -6 171 638 -6 116 835

Utgående anskaffningsvärden  11 735 838 11 497 092

Fördelning av utgående anskaffningsvärde*  2021-12-31 

Centralfonden  3 827 381 

Ändamålsfonder  4 081 198 

Inger Söderbergs fond  3 827 259

Utgående anskaffningsvärde  11 735 838 
*Fördelning av värdepapper redovisades inte under 2020. Därför redovisas enbart värden för 2021.
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Not 11 Händelser av betydelse 2022 
Covid-19 påverkar fortsatt vår verksamhet under början av 2022. Vi vidtar 
åtgärder som innebär att det blir dyrare att genomföra utbildning då vi till 
exempel har färre antal deltagare under utbildningarna samt tillhandahåller 
enkelrum. Vi ser att deltagare fortsatt inkommer med sena återbud inför 
kursstarter.Vidare påverkas vår verksamhet av att Försvarsmakten har fokus 
på tillväxt och ökad beredskap. Omvärldsläget är, med anledning av Ryss-
lands invasion av Ukraina, osäkert. Ett stort intresse för Försvarsmakten och 
en vilja att bidra har resulterat i att vi har fått cirka åtta gånger så många 
medlemmar under en vecka jämfört med tidigare år. 

Under 2022 måste vi planera om, och eventuellt ställa in utbildningar. Vis-
sa regementen måste fokusera på genomförande av egen verksamhet och vi 
kan komma att behöva prioritera genomförande av GU-F framför utbildning 
mot befattning. 

Överstyrelsen följer utvecklingen av Älvkarleö Herrgård AB och har ansvar 
att vidta åtgärder vid behov.
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Annika Sällvik 
Ledamot 
Lunds lottakår

Sally Silfveroxel 
Ledamot 
Göteborgs lottakår

Margareta Olander 
Ledamot 
Karlshamns lottakår

Ann-Sofi Esperi 
Ledamot 
Kalix lottakår

Emma Backlund 
Ledamot 
Boden-Luleå lottakår

Cecilia Agri 
Ledamot 
Sollentuna lottakår

Eva Nolsäter 
Vice ordförande 
Stockholms marinlottakår

Heléne Rådemar 
Ordförande 
Stockholms flyglottakår

Ewa Larsson 
Vice ordförande 
Umeå lottakår

Svenska Lottakårens styrelse
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Svenska Lottakårens styrelse

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Annica Emtegård  
Ersättare 
Stockholms marinlottakår

Anette Hagvall  
Ersättare 
Vänersborgs lottakår
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______________________________
Heléne Rådemar 
Ordförande

______________________________
Ewa Larsson
Vice ordförande

______________________________
Cecilia Agri
Ledamot

______________________________
Ann-Sofie Esperi
Ledamot

______________________________
Annika Sällvik 
Ledamot

______________________________
Eva Nolsäter
Vice ordförande

______________________________
Emma Backlund
Ledamot

______________________________
Sally Silfveroxel
Ledamot

______________________________
Margareta Olander
Ledamot

Den dag som framgår av våra elektroniska signaturer.

Riksförbundet Sveriges lottakårer

Vår revisionsberättelse har angivits den dag som framgår av våra elektroniska signaturer.

______________________________
Cecilia Luther
Auktoriserad revisor

_______________________________
Gunnar Thullberg
Auktoriserad revisor

https://sign.visma.net/sv/document-check/12e9d719-ce03-4b9b-ae5d-7547d0023850

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



39Riksförbundet Sveriges lottakårer   |   802006-0359 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021

Svenska Lottakåren
Magnus Ladulåsgatan 18 | 118 66 Stockholm
E-post: info@svenskalottakaren.se
Telefon: 08- 666 10 80
www.svenskalottakaren.se

svenskalottakaren

lottakaren
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