
Svenska Lottakårens 

VERKSAMHETSINRIKTNING
2023-2024

AKTIVT REKRYTERA OCH  
VÅRDA MEDLEMMAR

YTTERLIGARE ÖKA  
INFORMATIONSINSATSERNA 
FÖR ATT BIDRA TILL  
FÖRSVARSVILJASvenska Lottakårens

VERKSAMHETSINRIKTNING

www.svenskalottakaren.se







VERKSAMHETSMÅL 2023-2024

Svenska Lottakårens verksamhetsmål beskriver vad organisationen 
beslutat att prioritera i sin verksamhet under 2023-2024. 

Aktivt rekrytera och vårda medlemmar

Svenska Lottakåren är en organisation för kvinnor i alla åldrar som vill bidra till ett  
säkrare och tryggare samhälle. Att rekrytera nya medlemmar, att bilda opinion och att 
synas i samhället - i hela landet - är därför viktigt för att engagera fler kvinnor. Genom att 
engagera oss både lokalt, regionalt och nationellt säkerställer vi en livskraftig organisation 
för hela landet. 

2023 är vi 2% fler medlemmar än året innan och varje lottakår har enskilt eller  
tillsammans med andra lottakårer eller övriga frivilliga försvarsorganisationer genomfört  
medlemsaktiviteter och rekryteringsaktiviteter.

2024 är vi 2% fler medlemmar än året innan och varje lottakår har enskilt eller  
tillsammans med andra lottakårer eller övriga frivilliga försvarsorganisationer genomfört  
medlemsaktiviteter och rekryteringsaktiviteter.

Insatserna ska öka ytterligare för att informera och öka försvarsviljan

Vårt fokus som frivillig försvarsorganisation ska bidra till att stärka folkförankringen, 
bygga försvarsvilja och utbilda för totalförsvarets behov.

Svenska Lottakårens medlemmar ges många möjligheter att vara engagerade för 
totalförsvarets beredskap. Vår verksamhet bygger på ett aktivt lottaliv och bidrar till att 
medlemmarna utvecklas över tid. Tillsammans skapar vi en stabil organisation som växer.

Svenska Lottakårens vision
Svenska Lottakåren är Sveriges främsta forum för kvinnor som vill bidra till ett säkrare 
och tryggare samhälle.

Svenska Lottakårens värdegrund
Vår värdegrund är ledstjärnan i all verksamhet: vi tar ansvar, vi samarbetar och vi hittar 

nya vägar.

Svenska Lottakårens verksamhetsidé 
Svenska Lottakåren verkar för att kvinnor engagerar sig i frågor som rör samhällets  
säkerhet. 
Vi informerar, rekryterar och utbildar för militära och civila uppdrag. 
Vi utbildar för att försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter. 
Vi bedriver informations- och opinionsbildningsarbete i frågor som rör samhällets  
säkerhet. 
Våra utbildade och övade lottor bidrar till totalförsvarets beredskap.


