Lotisen
2012
Välkomna till ett nytt Lotta-år!
I Lotisen finner du vårens program och vi
hoppas att du hittar flera programkvällar som
lockar dig till kåren.
Åter igen finner du oss i en monter på
Eurohorse i Svenska Mässan, mer står att läsa
i denna Lotisen, och ni kommer även att möta
oss på den Internationella Kvinnodagen den 8
mars, vid Vår Ruset den 8 maj i Slottsskogen
samt naturligtvis på Nationaldagen.
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Årsnålar
Årsnålar kan erhållas efter att du varit lotta i 5,
10, 20, 30, 40, 50 eller 60 år. Om du önskar få
en årsnål kontakta kåren senast 20 februari,
varefter vi beställar dessa. Årsnålar brukar
delas ut på kårstämman.
Valkommittén
Avsägelse har inkommit från ledamoten Vanja
Örtendahl. Övriga positioner är som vanligt
öppna för omval/nyval. Förslag kan lämnas till
valkommitténs ordförande Ingegerd Hermond
tel. 031-58 15 75, mobil 0708-90 48 00.

I år kommer vi att rikta vår rekrytering mot
fältkockar inom Hemvärnet där behovet är
mycket stort. Har du ingen avtalsutbildning är
detta kanske något för dig. Kontakta gärna vår
utbildningslotta Kajsa Andersson så får du
veta mer: utbilda@goteborgslottakar.se.

Medlemsavgiften 2012
Inbetalningskort för 2012 kommer med nästa
Lotisen-utskick. Medlemsavgiften beslutas
alltid på kårstämman.
Eva Blomdahl, Kassaförvaltare

Kårstämman är i år tisdagen den 13 mars (se
separat inbjudan). Kåren bjuder på lättare
förtäring i form av kaffe/te och smörgås.
Anmäl dig till kåren senast den 6 mars, enklast
på e-mail lotta@goteborgslottakar.se.
Väl mött på kårstämman!

Har du gift dig?
Då kanske du har bytt efternamn? Glöm inte
att meddela lottakåren när du flyttar, byter
telefonnummer eller efternamn. Ändra dina
kontaktuppgifter på svenskalottakaren.se eller
skicka ett mejl till lotta@goteborgslottakar.se.

Kajsa Erikson, Kårchef

Ett spännande kårprogram
Välkommen till vårens spännande aktiviteter
på kåren. Du kan pyssla, laga mat, se på film
och lyssna på föredrag med mera. Är det något
som du skulle vilja göra? Du kanske vill vara
med och anordna en aktivietet? Hör av dig till
lotta@goteborgslottakar.se.
Vi ses!

Kårstämma 13 mars
Kom och var med på kårstämman och bestäm
om vår kårs framtid. Denna dag är också ett
bra tillfälle att träffa många av våra lottor.
Kårstämman är alltid ett välbesökt event.
För att ha rösträtt på kårstämman måste
medlemsavgiften för 2011 vara betald.
Motioner skall vara kåren tillhanda senast den
27 februari.

Mvh Programkommittén
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Besök oss på Eurohorse 23-26 februari
Det är många som har upptäckt hur roligt det
är med hästar, framför allt tjejer. Därför har vi
en monter under mässan Eurohorse i Svenska
Mässan i Göteborg som pågår samtidigt som
Göteborg Horse Show.
FRG-kurs start 6 mars
Är du intresserad av att göra en insats som
civil? Då kan FRG vara något för dig. FRG
står för Frivillig resursgrupp och som lotta är
du välkommen att gå kurs hos Civilförsvarsföreningen. Efter utbildningen skriver du avtal
med kommunen och kan därefter hjälpa till i
samhället vid kris. Anmäl intresse till Berit
Johannesson berit-johannesson@telia.com.
För mer information: www.gbgcivil.se.
Lottakunskap 11 mars
Missade du Lottakunskapen förra året? Inga
problem, den 11 mars har du ny chans att gå
kursen. Mellan klockan 10.00 och 15.00 får du
nyttig information om Lottakaren och vi
bjuder på fika och lunch. Kursen är framför
allt till för nya medlemmar men även för dig
som behöver uppdatera dina kunskaper.
Anmäl dig till infolotta@goteborgslottakar.se.
Rekrytering av Fältkockar
Under 2012 kommer Svenska Lottakåren att
satsa extra på rekrytering av fältkockar. Vill
du vara med och rekrytera? Kontakta Malin
Magnusson, Göteborgs Lottakårs Infolotta, på
infolotta@goteborgslottakar.se.
Hemvärnsnytt
I och med årsskiftet är omorganisationen av
Sveriges hemvärnsbataljoner klar.
Bataljonerna är nu 40 till antalet fördelade på
22 utbildningsgrupper, varav
Elfsborgsgruppen är en av dem. Bataljonerna
är numrerade från norr till söder med början
på 10 och våra nya nummer är Göteborgs
Södra 41, Göteborgs Norra 42,
Skärgårdsbataljonen 43 och
Älvsborgsbataljonen 44.
Nytt är också att Hemvärnet försetts med fyra
CBRN-plutoner, en av dessa är placerade i
Göteborg, Skaraborg kommer att genomföra
försök med en trafikpluton och i Norrland har

flera av bataljonerna tilldelats så kallade
TOLO-grupper (Tanknings- Och
LaddningsOmgång).
Signalsskyddsutbildning 5 februari
Söndagen den 5 februari har du som är lotta
och har militärt avtal, möjlighet att delta i en
signalsskyddsutbildning på Käringberget, By
129. Utbildningen består av två block:
systemoperatörteori (SysopT) på förmiddagen
och MGKI på eftermiddagen (MGKI är en
kryptoapparat som bland annat används i
Hemvärnet). SysopT är ett krav för
utbildningen i MGKI, men har du redan
SysopT kan du vara med enbart på MGKIkursen. Skicka din anmälan till
utbildningvast@fro.se med namn,
personnummer, adress, telefon och uppgifter
om specialkost. Antagningsbesked skickas ut
med e-post. Vid frågor kontakta Sara på
mobil 0766-34 66 03.
Renovering på käringberget
Under vintern genomförs en renovering av By
129 på Käringberget. Fasaderna har målats
och fönstren har bytts ut. Lektionssalarna har
fått ny färg och nya golv. Just nu pågår en
renovering av de allmänna utrymmena, så
lagom till vårens första KFÖ är kanske även
fikarummet uppfräschat.
Förmiddagslottorna träffas med start för
vårterminen den 31 januari klockan 10.00.
Terminens aktiviteter planeras därefter
tillsammans. Margit Hellström är
kontaktperson och du når henne på telefon
031 - 795 14 03.
Kvällsaktiviteterna börjar klockan 18.30 med
gemensam fika som kåren bjuder på. Till de
flesta av aktiviteterna behövs ingen anmälan,
men till vissa programpunkter kräva anmälan
en vecka i förväg. Anmälan sker till kåren,
enklast på vår e-mail. Kontaktuppgifter finns
längst bak i denna Lotisen. Avanmäl dig så
snart du vet att du inte kan komma. Ring
Jenny på 0709-27 66 99 om du har frågor. Du
är välkommen att ta med dig gäster till kåren
om inget annat anges i programmet.
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Aktiviteter januari – maj 2012
kldlkd
Tisdag 31/1 Förmiddagslottornas uppstart
Förmiddagslottorna träffas ungefär en tisdag i månaden för att prata och ha trevligt, kanske gå ut och
äta lunch, se en teaterföreställning eller åka på utflykt. Tisdagen den 31 januari klockan 10.00 är det
dags för vårens första träff i kårens lokaler på Föreningsgatan 8A. Övriga aktiviteter planeras
tillsammans efterhand. Är du intresserad av att vara med? Kontakta Margit Hellström på telefon
031-795 14 03.
Tisdag 31/1 UNDAC – ett föredrag om FN:s katastrofteam
Kenneth Wassberg kommer till kåren och berättar hur FN:s katastrofteam, UNDAC, arbetar.
Föredraget kommer dels att handla om hur UNDAC (United Nations Disaster Assessment Team)
fungerar, dels om hur det kan vara att vara ute på en FN-mission, till exempel vid jordbävningar och
hungerkatastrofer. Tid: 18.30. Kåren bjuder på fika. Ingen anmälan krävs.
Tisdag 7/2 Pysselkvällar - uppstart
Tisdagen den 7 februari startar vi upp vårens pysselkvällar. Vi träffas som vanligt klockan 18.30 och
håller på så länge vi orkar. Kåren ordnar med fika. Ta med dig ett eget handarbete, eller använd
material som finns på kåren. Är du nybörjare kan du dra nytta av den expertis som finns på plats. Det
kommer också att finnas möjlighet att tillverka de populära påskkärringarna. Under den första
kvällen bestämmer vi vilka datum vi ses under våren. Ett ”pysselschema” kommer sedan att spridas
via Yahoo-gruppen samt på kårens hemsida – Välkommen när det passar dig!
Tisdag 14/2 Löftet (Lupaus) – filmkväll
Löftet är en finsk dramadokumentär från 2005. Den handlar om tre unga kvinnor som går med i
lottorna i Finland när kriget mot Sovjetunionen bryter ut. De blir utbildade för sina uppgifter, men de
har ingen aning om vad lotta-löftet ska komma att kräva av dem. Filmen skildrar Lotta Svärdrörelsen i Finland, som hade 200 000 medlemmar, och det arbete som dessa medlemmar utförde
hemma och vid fronten. Filmen har kallats ”kvinnors Okände soldaten”. Tid: 18.30. Kåren bjuder på
fika. Ingen anmälan krävs.
Observera att endast medlemmar i Svenska Lottakåren kan delta under denna programpunkt på
grund av upphovsrätten.
Tisdag 21/2 Utbildningsintendenten kommer till kåren
Maria Furuwidh, som är ny utbildningsintendent på Elfsborgsgruppen, kommer till kåren och
berättar om regler och möjligheter för dig som har – eller funderar på att teckna – ett hemvärnsavtal.
Har du frågor om utbildningar och avtal, eller om du är nyfiken på vad ett militärt avtal med
hemvärnet kan innebära, ska du definitivt komma till kåren den här kvällen. Tid: 18.30. Kåren bjuder
på fika. Ingen anmälan krävs.
Tisdag 28/2 Walesisk afton
Vårens matresa går till Wales. Kanske lagar vi Bara Brith, Welsh Rarebit, eller Cawl. Nyfiken? Vi
lagar maten i vårt kök och sitter sedan i vår kårlokal och myser och äter tillsammans. Anmäl dig till
kåren senast den 21 februari. Tid: 18.30. Kostnad: 50 kr.
Tisdag 13/3 Kårstämma
Välkommen till Göteborgs Lottakårs kårstämma tisdagen den 13 mars. Kåren bjuder på fika i form
av kaffe/te med smörgås klockan 18.30, förhandlingarna startar klockan 19.00. Anmäl dig till kåren
senast den 6 mars. För mer information se separat kallelse.
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Tisdag 27/3 Påsksupé
Vi hälsar alla lottor och deras gäster välkomna till vårt påskfirande! Kom och umgås och njut av god
påskmat i kårlokalen. Anmälan sker till kåren senast 20 mars. Tid: 18.30 Kostnad: 60 kronor.
Tisdag 10/4 UN Women
UN Women är en FN-organisation som bland annat arbetar för ökad jämställdhet och för stärkandet
av kvinnors rättigheter. En representant från organisationen kommer den här kvällen till kåren och
berättar om hur organisationen arbetar. Här kan du läsa mera om UN Women http://unwomen.se/.
Tid: 18.30. Kåren bjuder på fika. Ingen anmälan krävs.
Tisdag 24/4 FRA – ett föredrag om Försvarets Radioanstalt
FRA (Försvarets Radioanstalt) är en civil myndighet vars huvuduppgifter är att bedriva
signalunderrättelsetjänst samt att stötta arbetet med informationssäkerhet hos andra myndigheter och
statligt ägda bolag. Jonny från FRA besöker kåren och berättar för oss om myndigheten, dess
verksamhet och om FRA-lagen. Tid: 18.30. Kåren bjuder på fika. Ingen anmälan krävs.
Tisdag 8/5 Vår Ruset
Det populära loppet Vår Ruset går genom Slottsskogen, promenera, jogga eller spring. Du som
medlem betalar ingen startavgift om du deltar med Lottalogga. Efteråt bjuds det på fika i gräset vid
vattnet. Om du inte vill springa men ändå uppleva vimlet i Slottsskogen så går det bra det med - vi
sitter och umgås medan vi vaktar väskor. Anmälan till kåren senast 17 april eller till Emeli
Fransson på 0709-66 95 81. Observera att du debiteras halva avgiften om du uteblir utan
avanmälan. Kartor över mötesplats och loppet kommer att finnas på vår hemsida och skickas även
ut via Yahoo-gruppen. Här kan du läsa mer: http://www.varruset.se. Tid: Samling från 18.00, loppet
startar 19.00. Kontaktperson: Emeli Fransson 0709-66 95 81.
Lördag 12/5 Göteborgsvarvet – Lottornas vätskestation
Se tiotusentals deltagare svettas sig igenom Göteborgsvarvet. Lottorna håller i en vätskestation på
Hisingen ledd av lottan Ingela Karlsson. Det är en riktig fest och en fantastisk upplevelse att vara
med. Vätskestationen är placerad vid Kanalhuset (nya Radio- och TV-huset) på Hisingen och är
öppen mellan klockan 14.00-19.00. Vi samlas klockan 13.00. Anmäl ditt intresse till Ingela Karlsson
på telefon 031-96 02 87. Tid: 13.00. Kontaktperson: Ingela Karlsson 031-96 02 87.
Tisdag 22/5 Guidning på Kustartilleriets museum och grillning på Radarhöjden
Vi träffas vid vakten till Göteborgs Garnison kl. 18.30, och tar oss gemensamt till museet där vi får
en guidad tur. Efteråt grillar vi korv och njuter av utsikten på Radarhöjden. Anmäl dig senast 15
maj. Glöm inte att uppge ditt personnummer – vi måste lämna in en lista i förväg i
Garnisonsvakten för att få tillträde till område. Tid: 18.30. Kostnad: 40 kronor.

Kårfakta
Göteborgs Lottakår
Föreningsgatan 8A, 411 27 GÖTEBORG
Expeditionen är öppen tisdagar 18.30-20.30
Telefon: 031 - 16 48 42, Fax: 031- 16 48 56
e-mail: lotta@goteborgslottakar.se NY!
Hemsida: www.goteborgslottakar.se NY!
Bankgiro: 725-9450 Plusgiro: 4 86 05-0

