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Hej lottor!
Vi hoppas att ni alla njuter av sommaren,
även om vädret inte alltid har varit det
bästa, men vi hoppas på bättre!
Kårexpeditionen har nu sommarstängt
men öppnar igen den 23 augusti. Under
ledigheten lyssnar vi av telefonsvararen
och läser inkommande brev och mejl
regelbundet.
Tiden går fort och det är redan tre
månader sedan vi hade vår kårstämma
då styrelsen fick några nya ledamöter
liksom nya funktionärer. Fram till nästa
stämma på Göteborgs Lottakår har vi
följande styrelse:
Kajsa Erikson, kårchef och ordförande
Jenny Wegén, vice ordförande.
Ordinarie ledamöter: Ingela Karlsson,
Ewa Backlund, Anna Grandinsson, Eva
Sterner och Sally Silfveroxel.
Ersättare: Malin Borning, Emeli Fransson
och Ingegerd Hermond.

Eva Sterner är vår nya sekreterare och
Sally Silfveroxel vår nya Infolotta. Vi
önskar båda välkomna i styrelsen och till
sina funktionärsuppdrag!
På kårstämman delades det även ut
årsnålar och medaljer. Margit Hellström
tilldelades en 60-årsnål, Jenny Wegén
en 20-årsnål och Sandra Wegén en
10-årsnål (utdelas vid senare tillfälle).
SLK:s guldmedalj delades ut till Jenny
Wegén, Ewa Backlund, Anna
Grandinsson och Malin Borning (utdelas
vid senare tillfälle). SLK:s silvermedalj
delades ut till Emeli Fransson, Maria
Wedin (utdelas vid senare tillfälle) och
Sandra Wegén (utdelas vid senare
tillfälle).

Vi ses i augusti!
Kajsa Erikson, kårchef

RIKSSTÄMMA I MORA
Den 19 - 20 november är det dags för en ny Riksstämma,
denna gång i Mora. Du som medlem har möjlighet att delta
som åhörare. Du betalar själv dina rese- och logikostnader.
Om du är intresserad av att medverka anmäler du detta till
oss på kåren senast den 20 augusti på mejladress
lotta@goteborgslottakar.se eller på telefon 031 - 16 48 42.
När du har gjort din anmälan kommer vi att kontakta dig och
ge dig mer information.

Om du har fått ett inbetalningskort för
medlemsavgiften för 2016 men ännu inte betalt
den är det viktigt att du gör det före den 31
augusti om du fortfarande önskar vara medlem i
lottakåren, annars stryks du automatiskt. Din
avgift garanterar att du är försäkrad under
aktiviteter och utbildningar. Glöm inte att ange
OCR-koden vid din inbetalning.
Eva Blomdahl, kassaförvaltare

Höstens program startar den 6 september
Välkommen till kåren tisdagen den 6 september klockan 18.30. Då startar vi upp
höstens program med att samtala om vår organisation och vår historik. Vi passar
även på att fira Svenska Lottakårens Dag, om än några dagar för tidigt då den
egentligen infaller den 10 september.
Du som gillar vårt Stickcafé är välkommen den 13 september då våra handarbeteskvällar startas upp igen. Och den träningssugna infinner sig vid Skatås för vår
Military Fitness-träning den 12 september. Nästa programpunkt är planerad till den
20 september.
Lotisen nummer tre skickas ut till alla medlemmar i början av september. Vi
planerar för många intressanta aktiviteter. Du kommer att kunna lyssna till föredrag,
äta och dricka gott, och besöka spännande platser.

Trevlig sommar önskar styrelsen i Göteborgs Lottakår!

KÅRFAKTA
Göteborgs Lottakår
Föreningsgatan 10
411 27 Göteborg

031 - 16 48 42
lotta@goteborgslottakar.se
www.goteborgslottakar.se
Gå med i vår Facebookgrupp Göteborgs Lottakår!
Du är välkommen att besöka oss tisdagar
18.30 - 20.30. Det är också då vi har telefontid.
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